MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.48
(serie nou])

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

6 septembrie
2018

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN
S}LAJ
HOT}RÂREA NR. 109 din 31 august 2018 pentru completarea Anexei nr. 2 la Hot]rârea
Consiliului Jude[ean S]laj nr.148 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile delegate practicate de c]tre S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u pentru
anul 2018

2

HOT}RÂREA NR.110 din 31 august 2018 privind aprobarea proiectului @@Implementarea
sistemului de management al calit][ii \i performan[ei conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul
Consiliului Jude[ean S]laj@@ pentru finan[are nerambursabil] prin POCA 2014-2020, precum
\i a cheltuielilor legate de acesta

3

HOT}RÂREA NR. 111 din 31 august 2018 privind declararea de utilitate public] a lucr]rii
@@Extindere Cimitir Municipal Zal]u@@

5

HOT}RÂREA NR. 112 din 31 august 2018 pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean
nr. 139 din 31 august 2016 privind darea în administrarea Comunei N]pradea a tronsonului de
drum jude[ean DJ108E: Cheud - limit] jude[ul Maramure\, km 11+ 600-13+100

5

HOT}RÂREA NR. 113 din 31 august 2018 privind aprobarea Programului pentru preg]tirea
\i între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru
perioada de iarn] 2018-2019

6

HOT}RÂREA NR. 114 din 31 august 2018 privind aprobarea atribuirii unor licen[e de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

11

HOT}RÂREA NR.115 din 31 august 2018 privind predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii
Regionale \i Administra[iei Publice prin Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ - S.A., a
amplasamentului necesar realiz]rii investi[iei @@ punere în siguran[] drum DJ 109F, km 10+370@@
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR.109
din 31 august 2018
pentru completarea Anexei nr. 2 la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.148 din 21
decembrie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de c]tre S.C.
@@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u pentru anul 2018
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 10725 din 23.07.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 10726 din 23.07.2018 al Direc[iei economice \i al Direc[iei Juridice \i Administra[iei locale.
- prevederile Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 10/2011 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului
de administrare a domeniului public \i privat al jude[ului, precum \i a regulamentului, studiului de oportunitate, a caietului
de sarcini \i a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 20 lit. d) \i art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i d) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. I. Se completeaz] Anexa nr. 2 la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.148 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea
taxelor \i tarifelor pentru serviciile delegate practicate de c]tre S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u pentru anul
2018, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr.148 din 21 decembrie 2017, r]mân nemodificate.
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u.
Art. IV. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.109
din 31 august 2018

Nr.crt.

Denumirea serviciului

Beneficiar

Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue,
1

executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticlă
Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue,

2

executate mecanizat cu vopsea bicomponentă cu microbile de sticlă
Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul drumurilor-volum

3

arbore mediu 0,01-0,099 mc
Exploatarea arborilor puși în valoare pe aliniamentul drumurilor-volum

4

arbore mediu 0,10-0,499 mc
Exploatarea arborilor pu\i în valoare pe aliniamentul drumurilor-volum arbore

5

mediu 0,500-0,999 mc
Exploatarea arborilor pu\i în valoare pe aliniamentul drumurilor-volum arbore

6

mediu peste 1 mc

2

Propuneri tarife 2018
- lei f]r] TVA

JUDE{UL S}LAJ
1.938,6798/km echivalent
JUDE{UL S}LAJ
10.036,9045/km echivalent
JUDE{UL S}LAJ

233,1017 lei/mc

JUDE{UL S}LAJ

202,0542 lei/mc

JUDE{UL S}LAJ

149,6150 lei/mc

JUDE{UL S}LAJ

120,0537 lei/mc

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA NR.110
din 31 august 2018
privind aprobarea proiectului @@Implementarea sistemului de management al calit][ii \i
performan[ei conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Jude[ean S]laj@@ pentru
finan[are nerambursabil] prin POCA 2014-2020, precum \i a cheltuielilor legate de acesta
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11988 din 21.08.2018 a Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 11990 din 21.08.2018 al Direc[iei Economice \i al Direc[iei Dezvoltare \i Investi[ii;
- Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 2 - Administra[ie public] \i sistem judiciar accesibile \i transparente,
Obiectivul Specific 2.1 - Introducerea de sisteme \i standarde comune în administra[ia public] local] ce optimizeaz] procesele
orientate c]tre beneficiari în concordan[] cu SCAP, Cererea de proiecte - POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai
pu[in dezvoltate);
- Contractul de finan[are nr.196/23.07.2018 pentru proiectul @@Implementarea sistemului de management al calit][ii \i
performan[ei conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Jude[ean S]laj@@, cod SIPOCA 472/cod SMIS 2014+ 119429;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] proiectul @@Implementarea sistemului de management al calit][ii \i performan[ei conform SR EN ISO
9001:2015 în cadrul Consiliului Jude[ean S]laj @@ finan[at în cadrul Programului Opera[ional Capacitate Administrativ]
2014-2020, Axa prioritar] 2 -Administra[ie public] \i sistem judiciar accesibile \i transparente, Obiectivul Specific 2.1
Introducerea de sisteme \i standarde comune în administra[ia public] local] ce optimizeaz] procesele orientate c]tre beneficiari
în concordan[] cu SCAP, Cererea de proiecte - POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai pu[in dezvoltate), precum \i
cheltuielile aferente acestuia, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se aprob] valoarea total] a proiectului @@Implementarea sistemului de management al calit][ii \i performan[ei
conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Jude[ean S]laj@@, în cuantum de 253.395,09 lei (inclusiv TVA).
Art. 3 Se aprob] contribu[ia Jude[ului S]laj la finan[area proiectului în valoare total] de 5.067,91 lei, reprezentând 2% din
totalul cheltuielilor eligibile inclusiv TVA;
Art. 4. Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj, s] semneze toate actele necesare implement]rii proiectului
în calitate de reprezentant legal, în numele UAT JUDE{UL S}LAJ.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.
Art. 6. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anex]
la Hot]r`rea nr.110
din 31 august 2018
BUGETUL PROIECTULUI - DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE REZULTATE |I ACTIVIT}{I
(lei)
Activitate
I.

U.M

Cant.

Pre[ unitar

Valoare

Preg]tirea \i depunerea cererii de finan[are la AM POCA prin aplica[ia
MySMIS2014

II.

Încheierea contractului de finan[are

TVA

Valoare cu TVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,600

8,094

50,694

Organizarea procedurilor de achizi[ie public] a serviciilor de implementare a
III.

sistemului de management al calit][ii conform ISO 9001:2015 \i instruire a
personalului CJ S]laj

IV.

Implementarea sistemului de management al calit][ii conform ISO
9001:2015 \i instruirea personalului din cadrul Consiliului Jude[ean S]laj
pentru utilizarea managementului calit][ii
achizi[ionarea standardului ISO 9001:2015

buc

1

100.00

100

19

119

instruire personal

buc

2

15,250.00

30,500

5,795

36,295

buc

1

12,000.00

12,000

2,280

14,280

0

0

0

12,000

2,280

0

0

0

14,900

2,831

17,731

14,900

2,831

17,731

0

0

0

identificarea riscurilor \i oportunit][ilor existente la nivelul institu[iei, preg]tirea
documenta[iei pentru tranzi[ia la ISO 9001:2015 \i realizarea auditului intern
V.

VI.

Organizarea procedurilor de achizi[ie public] a serviciilor de certificare a
sistemului de management al calit][ii conform ISO 9001:2015
Certificarea sistemului de management al calit][ii conform ISO 9001:2015

buc

1

12,000.00

14,280.00

Organizarea procedurilor de achizi[ie pentru procurarea echipamentelor \i
VII.

aparaturii necesare pentru îmbun]t][irea activit][ilor \i serviciilor prestate
de Consiliul Jude[ean S]laj

VIII.

Montarea echipamentelor \i aparaturii necesare pentru îmbun]t][irea
activit][ilor \i serviciilor prestate de Consiliul Jude[ean S]laj:
infochio\c

IX.

Organizarea procedurilor de achizi[ie a serviciilor de publicitate

X.

Promovarea proiectului:

buc

14,900.00

14,100

2,679

16,779.00

pachet

1

100

100

19

119

pixuri personalizate

buc

50

5.00

250

48

298

stickuri personalizate

buc

60

200.00

12,000

2,280

14,280

mape personalizate

buc

50

5.00

250

48

298

agende personalizate

buc

50

30.00

1,500

285

1,785

75,847

0

75,847.09

manager proiect: 3 ore/zi * 8 zile/lun] * 11 luni

or]

264

76.12

20,548

0

20,547.78

asistent manager: 3 ore/zi * 9 zile/lun] * 11 luni

or]

297

50.75

15,412

0

15,411.88

responsabil achizitii: 2 ore/zi * 8 zile/lun] * 5 luni

or]

80

45.74

3,742

0

3,741.50

responsabil financiar: 3 ore/zi * 6 zile/lun] * 11 luni

or]

198

49.51

10,024

0

10,023.53

responsabil institu[ional: 3 ore/zi * 9 zile/lun] * 10 luni

or]

270

49.51

13,668

0

13,668.40

responsabil MySMIS/comunicare/IT: 3 ore/zi * 8 zile/lun] * 10 luni

or]

240

50.75

12,454

0

12,454.00

afi\ A3 (25 buc/pachet)

XI.

1

Activit][i ale echipei de proiect (pre[urile unitare sunt calculate cu
respectarea prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului
pl]tit din fonduri publice):

XII.

Monitorizarea contractelor încheiate

0

0

0

XIII.

Întocmirea rapoartelor de progres solicitate de finan[ator

0

0

0

Întocmirea cererilor de plat] \i/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

0

0

0

65,600

12,464

0

0

0

225,047

28,348

253,395.09

XIV.

XV.

Diseminarea rezultatelor proiectului

XVI.

Întocmirea \i depunerea cererii de rambursare final]

pachet

TOTAL PROIECT

4

1

65,600.00

78,064.00

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 111
din 31 august 2018
privind declararea de utilitate public] a lucr]rii @@Extindere Cimitir Municipal Zal]u@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.11.832 din 14.08.2018 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
-raportul de specialitate nr.11.833 din 14.08.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
-procesul verbal nr.3 din 07.08.2018 al comisiei pentru efectuarea cercet]rii prealabile în vederea declar]rii utilit][ii
publice în scopul exproprierii terenurilor necesare efectu]rii lucr]rii @@Extindere Cimitir Municipal Zal]u@@;
-Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.286/2017 privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate
public] de c]tre Municipiul Zal]u, prin expropriere pentru cauz] de utilitate public], în condi[iile Legii nr.33 din 27 mai
1994, a imobilelor necesare realiz]rii investi[iei publice @@Extindere Cimitir Municipal Zal]u@@;
-art. 6 \i 7 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauz] de utilitate public], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
-art. 22 \i 27 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercet]rii prealabile în vederea
declar]rii utilit][ii publice pentru lucr]ri de interes na[ional sau local, aprobat prin H.G. nr. 583/1994;
-art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se declar] ca fiind de utilitate public], de interes local, lucrarea @@Extindere Cimitir Municipal Zal]u@@.
Art. 2. Expropriator va fi Municipiul Zal]u.
Art. 3. Prezentul act de declarare a utilit][ii publice va fi adus la cuno\tin[a public] prin grija expropriatorului.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Consiliul Local Zal]u.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Consiliului Local Zal]u;
- secretariatul comisiei pentru efectuarea cercet]rii prealabile în vederea declar]rii utilit][ii publice a lucr]rilor de interes local.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 112
din 31 august 2018
pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 139 din 31 august 2016 privind darea în
administrarea Comunei N]pradea a tronsonului de drum jude[ean DJ108E:
Cheud - limit] jude[ul Maramure\, km 11+ 600-13+100
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11842 din 14.08.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 11843 din 14.08.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 22^1 din Ordonan[a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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- art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. c) \i alin. (4) lit. a) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. I. Se modific] titlul Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr.139 din 31 august 2016 privind darea în administrarea Comunei
N]pradea a tronsonului de drum jude[ean DJ108E: Cheud - limit] jude[ul Maramure\, km 11+ 600-13+100 în @@Hot]rârea
Consiliului Jude[ean nr.139 din 31 august 2016 privind darea în administrarea Comunei N]pradea a tronsonului de drum
jude[ean DJ108E: Cheud - limit] jude[ul Maramure\, km: 13+000-17+580@@.
Art. II. Se modific] Art.1 din Hot]rârea Consiliului Jude[ean nr.139 din 31 august 2016 privind darea în administrarea
Comunei N]pradea a tronsonului de drum jude[ean DJ108E: Cheud - limit] jude[ul Maramure\, km 11+ 600-13+100 \i va
avea urm]torul cuprins:
@@Art.1. Se aprob] darea în administrarea Comunei N]pradea a tronsonului de drum jude[ean DJ108E: Cheud- limit]
jude[ul Maramure\, km: 13+000-17+580, în vederea efectu]rii unor lucr]ri de modernizare.@@
Art.III Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr.139 din 31 august 2016 r]mân neschimbate.
Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local] - Serviciul
administrarea domeniului public \i privat al jude[ului.
Art. V. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Comuna N]pradea.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 113
din 31 august 2018
privind aprobarea Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din
administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2018-2019
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11.896 din 20.08.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul comun de specialitate nr. 11.897 din 20.08.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i al Direc[iei economice;
- prevederile Ordonan[ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Programul pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj, pentru perioada de iarn] 2018-2019, conform Anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprob] asocierea dintre JUDE{UL S}LAJ \i comunele din jude[, în vederea realiz]rii lucr]rilor de preg]tire \i
între[inere a drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2018-2019, conform
Anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprob] valoarea total] a lucr]rilor pentru între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj, pentru perioada de iarn] 15 noiembrie 2018 - 15 martie 2019, la suma de 2.600,00 mii lei.
Art. 4. Se aprob] încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor jude[ene \i a valorilor lucr]rilor de preg]tire \i între[inere
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a acestora, pentru perioada de iarn] 15 noiembrie 2018 - 15 martie 2019, conform Anexei nr. 3.
Art. 5. Anexele 1- 3 fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
Art. 7. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- unit][ile adminstrativ teritoriale din jude[.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.113
din 31 august 2018

PROGRAM
pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea
Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 15 noiembrie 2018-15 martie 2019

Nr.

M]suri \i lucr]ri propuse

crt.

Termenul de

Locul de realizare

Execut]

R]spunde

Direc[ia Juridic] \i

Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

realizare

I. M}SURI DE PREG}TIRE A RE{ELEI DE DRUMURI

I.1.

Actualizarea inventarierii tuturor problemelor existente, semnalizarea
acestora pentru avertizarea participan[ilor la trafic pe timp de iarn]

Pe re[eaua de drumuri din administrare
15.11.2018-

Administra[ie Local]

15.03.2019
I.2.

M]suri minime pentru asigurarea circula[iei pe timp de iarn] în zonele

permanent, în func[ie

Pe toate drumurile jude[ene aflate în administrarea

afectate de calamit][i naturale:

de evolu[ia st]rii

Consiliului Jude[ean S]laj, afectate de calamit][i

-completare cu material pietros sau mixtur] asfaltic];

tehnice a zonelor

naturale

-refacerea p]r[ii carosabile;

afectate

Direc[ia Juridic] \i

Consiliul Jude[ean S]laj

Administra[ie Local]

-semnalizare rutier] corespunz]toare;
-supravegherea permanent].
I.3.

Semnalizarea rutier] specific] iernii, prin montarea indicatoarelor de
circula[ie, conform STAS 1846-2004

Se va realiza semnalizarea rutier] specific] iernii pe

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

15.11.2018-

toate sectoarele, cu prec]dere pe cele pe care se

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

15.03.2019

efectueaz] transporturi de m]rfuri \i c]l]tori

încheia acordul de

- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie

asociere

Local]
- reprezentant Poli[ie

-

II.1.

II. ASIGURAREA CU MATERIAL ANTIDERAPANT

Depozitarea în gr]mezi a cantit][ilor necesare pe fiecare sector ( nisip

10.11 .2018

+ sare )

Amplasarea gr]mezilor se va face în curbe \i pe

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

sectoarele de drum în pant], stabilite de comun acord

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

între reprezentan[ii Direc[iei Juridice \i Administra[ie

încheia acordul de

- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie

Local] \i reprezentan[ii Unitat][ii Administrativ

asociere

Local]

Teritoriale cu care se va încheia acordul de asociere
II.2.

Completarea cu material antiderapant pe traseele stabilite, în func[ie

15.11.2018-

Completarea cu material antiderapant se va face la

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

de evolu[ia vremii \i a consumului de materiale

15.03.2019

nevoie pe traseele stabilite, în func[ie de cantitatea

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

consumat] \i evolu[ia vremii

încheia acordul de
asociere
- Direc[ia Juridic] \i
Administra[ie Local]

II.3.

-

III.1.

Asigurarea cantit][ilor minime necesare de fondan[i chimici \i nisip

10.11.2018

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

Formarea unui stoc de nisip \i fondan[i chimici, astfel

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

încât s] permit] interven[ia pe o durat] de 14 zile de

încheia acordul de

ac[ionare continu]

asociere

III. ASIGURAREA INTERVEN{IILOR

Întocmirea de c]tre Unitatea Administrativ Teritorial] cu care se va

Programele întocmite vor fi avizate de c]tre Consiliul

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

încheia acordul de asociere a programului de interven[ii pentru

10.11.2018

Jude[ean S]laj \i avizate de c]tre Poli[ia rutier]

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

combaterea poleiului \i z]pezii, [inând cont de nivelele de viabilitate

Programele vor cuprinde :

încheia acordul de

-conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

-utilajele ce deservesc fiecare sector

asociere

-reprezentant Poli[ie rutier]

-persoanele care deservesc aceste utilaje
-muncitorii
-coordonatorii de activitate
-sistemul informatic
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III.2.

Stabilirea a forma[iilor minime \i a perioadei de efectuare a serviciilor

10.11.2018

permanente

-Se vor stabili forma[iile minime, în func[ie de nivelele

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

de viabilitate, importan[a drumurilor \i gradul de

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

dificultate a interven[iilor \i se vor comunica conducerii

încheia acordul de

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

Consiliului jude[ean

asociere
- Direc[ia Juridic] \i
Administra[ie Local]

III.3.

Supravegherea modului de realizare a interven[iilor pe timp de iarn]

15.11.2018-

-Pe toate drumurile din administrarea Consiliului

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

15.03.2019

Jude[ean S]laj

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

încheia acordul de

-Conducerea Consililui Jude[ean S]laj

asociere
- Direc[ia Juridic] \i
Administra[ie Local]

IV. INSTRUIREA PERSONALULUI

IV.1.

Finalizarea activit][ii de organizare \i instruire a personalului, astfel

12.11 2018

încât activitatea s] poat] fi început] pân] la 15.11.2018

Organizarea activit][ii astfel încât s] poat] fi demarat]

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

orice ac[iune din data de 15.11.2018 pe toate drumurile

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj

încheia acordul de
asociere

-

V.1.

V. ORGANIZAREA ACTIVIT}{II DE COORDONARE |I INFORMARE

Verificarea asigur]rii cu material antiderapant pe trasee, în punctele

15.11.2018-

Verific]rile se vor face pe întreaga re[ea de drumuri din

- Unitatea Administrativ

- Unitatea Administrativ Teritorial] cu

de depozitare \i modul de executare a celorlalte lucr]ri

15.03.2019

administrarea C.J.S]laj.

Teritorial] cu care se va

care se va încheia acordul de asociere

încheia acordul de

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

asociere
- Direc[ia Juridic] \i
Administra[ie Local]

V.2.

Întocmirea, de c]tre Unitatea Administrativ Teritorial] cu care se va

15.11.2018-

Informa[iile privind starea drumurilor din administrare \i

- Unitatea Administrativ

-Conducerea Consiliuluui Jude[ean

încheia acordul de asociere, a unui raport zilnic cu privire la activitatea

15.03.2019

ac[iunile întreprinse vor fi transmise, la sediul C.J. S]laj,

Teritorial] cu care se va

S]laj

în fiecare diminea[], între orele 7:30-9:00

încheia acordul de

- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie

asociere

Local]

de interven[ii

V.3.

Pe toata durata programului, între orele 730-900, personalul de

15.11.2018-

-Asigurarea permanen[ei se va face de c]tre salaria[ii

- Direc[ia Juridic] \i

-Conducerea Consiliuluui Jude[ean

specialitate din cadrul Direc[iei Juridice \i Administra[ie Local],

15.03.2019

serviciului Administrarea Domeniului Public \i Privat al

Administra[ie Local]

S]laj

culege informa[ii cu privire la derularea activit][ii de dez]pezire.

Jude[ului --Prezentarea raportului zilnic pentru
conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

V.4.

Verificarea, pe trasee, a modului în care se desf]\oar] traficul rutier \i

15.11.2018-

Se vor verifica toate drumurile din administrarea

- Unitatea Administrativ

activitatea de desz]pezire.

15.03.2019

Consiliului Jude[ean S]laj

Teritorial] cu care se va

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

încheia acordul de
asociere
- Direc[ia Juridic] \i
Administra[ie Local]
V.5.

Cooperarea cu organele de Poli[ie rutier] în vederea introducerii de

15.11.2018-

Drumurile care sunt afectate, în mod deosebit, de

- Unitatea Administrativ

restric[ii de circula[ie sau de interdic[ii pe anumite sectoare de drum,

15.03.2019

c]derile de z]pad] sau alte fenomene naturale care

Teritorial] cu care se va

îngreuneaz] desf]\urarea traficului

încheia acordul de

Verific]rile se vor face în toate bazele \i vor urm]ri

- Direc[ia Juridic] \i

preg]tire a personalului, a utilajelor \i a bazelor necesare lucr]rilor de

instruirea personalului care particip] la activitatea de

Administra[ie Local]

dez]pezire

desz]pezire

-reprezentantul Poli[iei

în caz de c]deri masive de z]pad]

V.6.

Verificarea, împreun] cu organele de Poli[ie rutier], a modului de

12.11-20.11.2018

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

rutiere
- Unitatea Administrativ
Teritorial] cu care se va
încheia acordul de
asociere

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.113
din 31 august 2018
ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
Nr._____ din _______2018

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA
Nr._____ din _______2018

În baza prevederilor Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr...........din.......................privind aprobarea Programului pentru preg]tirea \i
între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2018-2019, se încheie urm]torul
ACORD DE ASOCIERE
între
1. JUDE{UL S}LAJ, reprezentat prin Marc Tiberiu - pre\edinte al Consiliului Jude[ean S]laj, cu sediul în Municipiul Zal]u, Pia[a 1
Decembrie 1918, nr. 12, jud. S]laj, cont IBAN ................................., deschis la Trezoreria Zal]u, cod fiscal 4494764;
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\i
2. COMUNA.............................., reprezentat] prin................................primar \i............................contabil, cu sediul în ............., str. ..........,
nr. ............, cont IBAN ...................., deschis la Trezoreria .................., cod fiscal ................
I.OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
Art.1. Obiectul Acordului îl reprezint] realizarea lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn] pe urm]toarele sectoare de drum:
DJ
de la km
la km
; drum de nivel 1,
DJ
de la km
la km
; drum de nivel 2.
..........................................................................................
Art.2. Lucr]rile de între[inere pe timp de iarn] ce se execut] în baza prezentului acord sunt:
*
combaterea lunecu\ului, a poleiului \i a înz]pezirii pe drumurile jude[ene cu utilaje \i materiale adecvate,
*
asigurarea stocului de material antiderapant (sare, nisip, etc.),
*
semnalizarea rutier] specific] iernii,
*
decolmat]ri de poduri \i pode[e, desfund]ri de \an[uri \i rigole, lucr]ri de defri\]ri de vegeta[ie, t]iere sau completare de acostamente,
lucr]ri de repara[ii parte carosabil], între[inere semnalizare rutier], în scopul înl]tur]rii efectelor perioadei de iarn].
II. DURATA
Art.3. Lucr]rile de între[inere pe timp de iarn] se vor executa în perioada 15 noiembrie 2018 - 15 martie 2019, perioad] ce poate fi extins] în
func[ie de condi[iile meteo.
III. VALOAREA LUCR}RILOR
Art.4. Valoarea lucr]rilor pentru activitatea de iarn] pentru perioada 15 noiembrie 2018-15 martie 2019 este
lei, din care:
DJ ____,______________lei
DJ ____,______________lei.
..........................................................................................
Valoarea lucr]rilor se va aloca în dou] tran\e egale, prima tran\] pân] în 01.11.2018, iar a doua tran\] dup] aprobarea bugetului pentru anul 2019
IV. OBLIGA{IILE COMUNEI
Art.5. Comuna, prin primar, are urm]toarele obliga[ii:
a) dispune începerea lucr]rilor \i sistarea acestora;
b) asigur] dotarea minim] necesar] cu utilaje \i material antiderapant;
c) este direct r]spunz]tor pentru eventualele accidente provocate \i pentru sanc[iunile contraven[ionale aplicate ca urmare a nerespect]rii
obliga[iilor asumate potrivit prezentului acord;
d) men[ine semnalizarea rutier] specific] iernii pe toat] durata derul]rii Acordului;
e) folosirea materialelor care îndeplinesc condi[iile de calitate corespunz]toare, în concordan[] cu normativele \i STAS-urile în vigoare;
f) s] [in] permanent leg]tura cu reprezentan[ii Serviciului admnistrarea domeniului public \i privat al jude[ului din cadrul Direc[iei Juridice \i
Administra[ie Local] \i s] furnizeze informa[iile solicitate;
g) s] convoace reprezentan[ii Consiliului jude[ean pentru consult]ri \i consultan[] ori de câte ori este necesar] prezen[a acestora.
h) pe toat] perioada derul]rii prezentului Acord, îi revin toate obliga[iile privind desf]\urarea în bune condi[ii a traficului pe drumurile
cuprinse în zona sa de activitate, conform HG 1391/ 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/ 2002 privind circula[ia
pe drumurile publice.
i) s] respecte Programul pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj pentru perioada de
iarn] 2018-2019, aprobat prin hot]rârea Consiliului jude[ean.
V. OBLIGA{IILE JUDE{ULUI S}LAJ
Art.6. JUDE{UL S}LAJ are urm]toarele obliga[ii:
a) s] urm]reasc] permanent modul de îndeplinire a obliga[iilor asumate de comun] prin prezentul acord.
b) s] repartizeze sumele necesare desf]\ur]rii activit][ii de iarn].
c) s] ofere asisten[] tehnic] ori de câte ori este solicitat, prin salaria[ii Direc[iei Juridice \i Administra[ie Local].
d) s] controleze \i monitorizeze efectuarea lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn].
VI. CLAUZE FINALE
Art.7. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare a lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn], asumate prin prezentul acord, suma
aferent] anului 2019 se va diminua în mod corespunz]tor cu perioada afectat] de aceste neconformit][i.
Art.8. În cazul în care sumele repartizate nu sunt utilizate integral, sumele r]mase neutilizate pân] la data de 15.12.2018, respectiv 01.10.2019
se vor returna.
Art.9. Prezentul Acord de asociere devine valabil la data semn]rii lui de c]tre p]r[ile implicate \i r]mâne în vigoare pe toat] perioada de
derulare a lucr]rilor men[ionate mai sus.
Art.10. Prezentul Acord de asociere este redactat în 3 exemplare, din care 2 pentru JUDE{UL S}LAJ \i unul pentru comun].

JUDE{UL S}LAJ,

COMUNA

Pre\edintele Consiliului Jude[ean,

Primar,

Tiberiu Marc
Director executiv,

Secretar al comunei,

Maru\ca Leontina-Lucica
Director executiv,

Contabil,

Pop Leti[ia
Vizat juridic,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.113
din 31 august 2018
ÎNCADRAREA PE NIVELE DE VIABILITATE |I VALOAREA LUCR}RILOR DE PREG}TIRE |I ÎNTRE{INERE A DRUMURILOR
DIN PROPRIETATEA JUDE{ULUI S}LAJ |I ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ ÎN PERIOADA DE IARNA
2018-2019

CATEG.

SECTORUL DE

FUNCT.

DRUM DE

LUNGIME

|I NR.

DE LA KM______

DRUM

LA KM______

1

2

DJ 108A

7+400-39+640

ÎNTRE LOCALIT}{ILE

KM

3

VALOAREA LUCR}RILOR
DE PREG}TIRE |I ÎNTRE{INERE
15.11.2018-15.03.2019

5

NIVEL I DE VIABILITATE

5500 lei/km/121 zile

Lim.jud Cluj –Româna\i

32.240

177320

DJ108A

40+000-58+872

Româna\i -Jibou

18.872

103796

DJ 108A

63+057-81+600

Jibou-Lim.jud.Maramure\

18.543

101986,5

DJ 108B

0+000-21+200

Surduc-Gârbou-lim jud Cluj

21.200

116600

DJ 108D

0+000-22+693

DN1H-Cehu Silvaniei

22.693

124811,5

DJ 108D

24+380-28+200

Cehu Silvaniei-Lim.jud.MM

3.820

21010

DJ 108F

4+000-16+000

|imleu Silvaniei-DN1F

12.000

66000

DJ 108G

0+000-30+345

Lim.jud.Cluj-Vâr\ol[

30.345

166897,5

DJ 108R

0+000-12+180

DN1F-Agrij

12.180

66990

DJ 109F

3+967-10+367

DN1C-Poiana Blenchii

6.400

35200

DJ 191C

14+220-28+040

Crasna-Zal]u

13.820

76010

DJ 191C

40+554-50+035

Zal]u – Creaca

9.481

52145,5

201.594

1108767

TOTAL NIVEL I
NIVEL II DE VIABILITATE

4500 lei/km/121 zile

DJ 108E

0+000-12+000

DJ 108A – Cheud

12.000

54000

DJ108F

17+750-28+800

DN1F-Chie\d-Lim jud Satu Mare

11.050

49725

DJ 109F

0+000-0+850

Fodora-DN1C

0.850

3825

DJ 108N

17+817-27+380

Alma\u-Mesteac]n

9.563

43034

DJ 108S

0+000-0+850

DN1C-Rus

0.850

3825

DJ108S

3+210-22+000

DJ109E-Zalha

18.790

84555

DJ 109

32+670-46+730

R]scruci-Hida

14.060

63270

DJ 109E

28+200-62+650

Rus-Cli[

34.450

155025

DJ 109P

11+400-12+432

Ip – Cam]r

1.032

4644

DJ109P

12+733-23+100

Ip Cam]r

10.367

46652

DJ 109P

0+000-11+400

Halm]\d-Ip

11.400

51300

DJ 110A

0+000-12+500

DN1F-Archid

12.500

56250

DJ 110C

0+000-7+600

Ileanda-Dolheni

7.600

34200

DJ 110D

0+000-13+250

Surduc – Cristol[

13.250

59625

DJ 110

15+500-24+000

Carastelec-M]ieri\te

8.500

38250

DJ 191E

0+000-11+280

Crasna-Sâg

11.280

50760

DJ 191D

0+000-18+000

Nu\fal]u-Sâg

18.000

81000

195.542

879940

TOTAL NIVEL II
NIVEL III DE VIABILITATE
DJ 103N

2+800-12+800

Lim.jud.Cluj-DN1G

DJ 108N

2+800-13+050

DJ 108S

22+000-33+400

3500 lei/km/121 zile
10.000

35000

Lim.jud.Cluj-Cuz]plac

10.250

35875

Zalha-Cernuc

11.400

39900

10

DJ 108T

9+500-12+500

Ulciug-Cehu Silvaniei

3.000

10500

DJ 109E
DJ 109R

17+000-28+200

Dobrocina-Rus

11.200

39200

0+000-8+600

Chendrea-Romita

8.600

30100

DJ 110B

3+000-17+000

\imleu Silvaniei-B]d]cin-DN1F

14.000

49000

DJ110B

19+507-37+000

DN1F-Zalnoc

17.493

61226

DJ 191C

0+000-14+200

Nu\fal]u – Crasna

14.200

49700

DJ 191D

18+000-31+330

Sâg-Vân]tori

13.330

46655

DJ 110

0+000-15+500

M]ieri\te-Dumusl]u-Carastelec

15.500

54250

DJ 110E

0+000-18+470

Nu\fal]u-Lim.jud.Bihor

18.470

64645

DJ161

52+780-56+780

Voivodeni-Dragu

4.000

14000

151.443

530051

TOTAL NIVEL III
NIVEL IV DE VIABILITATE

1800 lei/km/121 zile

DJ 108E

12+000-17+600

Cheud-Lim.jud.Maramure\

5.600

10080

DJ 108F

28+800-32+750

Chie\d-Lim.jud.S.M.

3.950

7110

DJ 108N

27+380-37+640

Mesteac]n-DJ 108A

10.260

18468

DJ 109A

57+604-59+604

Lim.jud.Cluj-H]\ma\

2.000

3600

DJ 109P

23+100-27+560

Cam]r-Lim.jud.Satu Mare

4.460

8028

DJ 110 A

12+500-13+460

Archid- Lim. jud. Satu Mare

0.960

1728

DJ 161

49+780-52+780

Lim.jud.Cluj-Voivodeni

3.000

5400

DJ 110B

37+000-43+885

Zalnoc-Cam]r

6.885

12393

DC 21

0+000-4+300

DJ191 C-Moigrad

TOTAL NIVEL IV

4.300

7740

41.415

74547

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 114
din 31 august 2018
privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11.910 din 20.08.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 11.912 din 20.08.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- avizele nr. 3.654 din 08.08.2018 \i nr. 3.832 din 21.08.2018 a Autorit][ii Rutiere Române - Agen[ia S]laj;
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) \i alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. h) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor \i reformei administrative nr. 353/2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 14 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] atribuirea licen[elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, dup] cum urmeaz]:
I. S.C. SIM&ANCA TRANS S.R.L., pentru traseul CIOCMANI - CRISTOL{EL - SOME| ODORHEI ( S.C. VIGANO
S.R.L.) \i retur.
II. S.C. LEU TRANSPORT A&T S.R.L., pentru traseul JIBOU (S.C. ENERGOBIT PROD S.A. CLUJ NAPOCA Sucursala

11

Jibou) - SOLOMON - CHECHI| \i retur.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- S.C. SIM&ANCA TRANS S.R.L.
- S.C. LEU TRANSPORT A&T S.R.L.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR.115
din 31 august 2018
privind predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice prin Compania
Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ - S.A., a amplasamentului necesar realiz]rii investi[iei @@
punere în siguran[] drum DJ 109F, km 10+370@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive 12.433 din 29.08.2018 a Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 12.434 din 29.08.2018 al Direc[iei Juridice \i Administra[ie Local];
- prevederile Ordonan[ei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiin[area Companiei Na[ionale de Investi[ii @@C.N.I.@@ - S.A.,
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 866 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art.124 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) \i alin. (4) lit. a) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice prin Compania Na[ional] de Investi[ii
@@C.N.I.@@ - S.A., a terenului înscris în CF nr.50277 Poiana Blenchii, necesar realiz]rii investi[iei @@punere în siguran[] drum DJ
109F, km 10+370@@ pentru diminuarea riscului de blocare a acestuia ca urmare a c]derii stâncilor de pe versantul adiacent, pe
durata realiz]rii acesteia.
Art. 2. Predarea - primirea terenului, liber de orice sarcini, se va realiza pe baz] de protocol încheiat cu Ministerul
Dezvolt]rii \i Administra[iei Publice prin Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ - S.A..
Art. 3. Pentru realizarea în bune condi[ii a investi[iei, Jude[ul S]laj va asigura:
- finan[area cheltuielilor necesare pentru între[inerea \i exploatarea obiectivului de investi[ii;
- suprafe[ele de teren necesare pentru depozitare \i pentru organizarea \antierului;
- men[inerea destina[iei obiectivului realizat \i între[inerea acestuia pentru o perioad] de 15 ani.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local] - Serviciul
patrimoniul public \i privat al jude[ului.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice;
- Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ - S.A.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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