MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.5
(serie nou])

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

22 IANUARIE
2018

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.374 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor \i taxelor
locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i
privat al municipiului Zal]u pentru anul 2018
HOT}RÂREA NR. 375 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea începând cu anul
2018 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în scopul încadr]rii pe zone de
impozitare a imobilelor, prin modificarea zon]rii existente
HOT}RÂREA NR. 376 din 21 decembrie 2017 privind modificarea art. 12 din
Regulamentul privind gestionarea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de
deratizare \i dezinsec[ie, regulament aprobat prin H.C.L. nr.35 din 07.03.2016
HOT}RÂREA NR.380 din 21 decembrie 2017 pentru modificarea anexei B la cererea
de solicitare a subven[iei reglementat] în anexa nr.1 la Regulamentul privind finan[area
serviciilor sociale de pe raza Municipiului Zal]u prin Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar]
Zal]u aprobat prin HCL nr.102/30.03.2017 modificat prin HCL nr. 302/28.09.2017
HOT}RÂREA NR. 390 din 21 decembrie 2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la
Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
@@Trasee \i program de circula[ie@@ aprobat] prin H.C.L. nr.339 din 26 octombrie 2017
HOT}RÂREA NR. 399 din 21 decembrie 2017 de adoptare a unor m]suri privind
administrarea p]durilor proprietate public] a Municipiului Zal]u, pentru anul 2018
HOT}RÂREA NR.401 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea Re[elei \colare a
unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar de stat \i particular din municipiul Zal]u, pentru
anul \colar 2018-2019
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.374
din 21 decembrie 2017
privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea
bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al municipiului Zal]u pentru anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere :
Referatul Direc[iei Economice nr. 63729 din 09.10.2017; Referatul Direc[iei Patrimoniu nr.70156 din 03.11.2017 \i Nota
de completare nr.76649 din 29.11.2017;
Prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, precum \i prevederile Legii 273/2006 privind
finan[ele publice locale ;
Prevederile art. 96, art.266 alin. 5 si 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedur] fiscal] cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În baza art. 36 alin.4 lit. c \i 45 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local] republicat];

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] valorile impozabile, impozitele, taxele locale \i alte taxe asimilate acestora, precum \i amenzile aplicate
în municipiul Zal]u, începând cu anul 2018 conform Anexei nr.1 ce face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se aprob] tarifele \i chiriile care vor fi practicate în anul 2018 pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului
public \i privat al municipiului Zal]u, conform Anexei nr.2 \i Anexei nr.3 ce fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Pentru contribuabilii persoane fizice care au restan[ele achitate \i pl]tesc cu anticipa[ie impozitul pe cl]diri,
impozitul pe teren \i impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, pân] la data de 31 Martie 2018, în
conformitate cu prevederile art.462 alin.2, art.467 alin.2 \i art.472 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
acord] o bonifica[ie de 10%.
Pentru contribuabilii persoane juridice care au restan[ele achitate \i pl]tesc cu anticipa[ie impozitul pe cl]diri, impozitul pe
teren \i impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, pân] la data de 31 Martie 2018, în conformitate cu
prevederile art.462 alin.2, art.467 alin.2 \i art.472 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acord] o bonifica[ie de 5 %.
Art. 4. Pentru anul 2018 se acord] urm]toarele facilit][i fiscale:
(1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cl]diri \i a impozitului/taxei pe teren, în conformitate cu prevederile art.456
alin.(2) \i art.464 alin.(2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru urm]toarele categori de cl]diri, terenuri dup] caz:
a) cl]diri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur] sau arheologice, muzee ori case memoriale;
b) cl]dirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de c]tre organiza[ii neguvernamentale \i întreprinderi sociale;
c) cl]dirile/terenurile utilizate de organiza[ii nonprofit folosite exclusiv pentru activit][ile f]r] scop lucrativ;
d) cl]dirile/terenurile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul men[ine afecta[iunea de interes public;
e) cl]dirile /terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar[inut cultelor religioase din România, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul men[ine afecta[iunea de interes public;
f) cl]dirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au apar[inut comunit][ilor cet][enilor apar[inând minorit][ilor na[ionale din România,
republicat], pentru perioada pentru care proprietarul men[ine afecta[iunea de interes public;
g) cl]dirile/terenurile afectate de calamit][i naturale, pentru o perioad] de pân] la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului
în care s-a produs evenimentul;
h) cl]direa folosit] ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev]zute la art. 3 alin.(1) lit. b) \i art.
4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare (eroi Revolutie), respectiv, terenurile aferente
acestor cladiri.
i) cl]dirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucr]ri de interven[ie pentru cre\terea performan[ei
energetice, pe baza procesului-verbal de recep[ie la terminarea lucr]rilor, întocmit în condi[iile legii, prin care se constat]
realizarea m]surilor de interven[ie recomandate de c]tre auditorul energetic în certificatul de performan[] energetic] sau,
dup] caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prev]zut în Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 18/2009 privind
cre\terea performan[ei energetice a blocurilor de locuin[e, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 158/2011, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
j) cl]dirile unde au fost executate lucr]ri în condi[iile Legii nr. 153/2011 privind m]suri de cre\tere a calit][ii arhitectural-
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ambientale a cl]dirilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(2) Procedurile de acordare a facililit][ilor fiscale prev]zute mai sus sunt cele aprobate prin H.C.L. nr.36 din 07.03.2016,
modificat] prin H.C.L nr.89 din 23.03.2016 \i H.C.L. nr.90 din 23.03.2016, H.C.L nr. 332 din 22.12.2016,
Art. 5. Se aprob] anularea crean[elor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017, mai mici de 5 lei.
Art. 6. Se aprob] plafonul maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renun[] la stabilirea crean[ei fiscale principale \i la
emiterea deciziei de impunere.
În situa[ia în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de crean[e fiscale principale, plafonul se aplic] totalului
acestor crean[e.
Art.7. Se aprob], începând cu 1 ianuarie 2018, majorarea impozitului pe cl]diri \i a impozitului pe teren cu 300% pentru
cl]dirile \i terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia economic].
Art. 9 Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Prefectul Jude[ului S]laj
Primarul Municipiului Zal]u
Direc[ia administra[ie public] local]
Direc[ia economic]
Direc[ia patrimoniu
Arhitect \ef
Direc[ia Tehnic]
Presa local].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr. 374
din 21.12.2017

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele \i taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum \i amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2018
CAPITOLUL I. Codul fiscal - titlul IX @@Impozite \i taxe locale@@
CAPITOLUL II - Impozitul \i taxa pe cl]diri
A. Pentru cl]dirile reziden[iale \i cl]dirile-anex], aflate în proprietatea persoanelor fizice (art.457 alin.1): 0,1% asupra valorii impozabile a cl]dirii
VALORILE IMPOZABILE
pe metru p]trat de suprafa[] construit] desf]\urat] la cl]diri, în cazul persoanelor fizice
art. 457 alin. (2)
Valoarea impozabil]

Tipul cl]dirii

- lei/m2 Cu instala[ii de ap], canalizare,electrice \i

F]r] instala[ii de ap], canalizare, electrice sau

înc]lzire(condi[ii cumulative)

înc]lzire

2018

2018

1000

600

300

200

200

175

125

75

A. Cl]dire cu cadre din beton armat sau cu pere[i exteriori din c]r]mid] ars] sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic \i/sau chimic
B. Cl]dire cu pere[ii exteriori din lemn, din piatr] natural], din c]r]mid] nears],din v]l]tuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic \i/sau chimic
C. Cl]dire-anex] cu cadre din beton armat sau cu pere[i exteriori din c]r]mid] ars] sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic \i/sau chimic
D. Cl]dire anex] cu pere[ii exteriori din lemn, din piatr] natural], din c]r]mid] nears], din v]l]tuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic \i/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care de[ine la aceea\i adres] înc]peri amplasate la subsol, demisol \i/sau la

75 % din suma care s-ar aplica cl]dirii

75 % din suma care s-ar aplica cl]dirii

50 % din suma care s-ar aplica cl]dirii

50 % din suma care s-ar aplica cl]dirii

mansard], utilizate ca locuin[], în oricare dintre tipurile de cl]diri prev]zute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care de[ine la aceea\i adres] înc]peri amplasate la subsol, la demisol \i/sau la
mansard], utilizate în alte scopuri decât cel de locuin[], în oricare dintre tipurile de cl]diri prev]zute la
lit. A - D

Art.457
(3) În cazul unei cl]diri care are pere[ii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cl]dirii se identific] în tabel
valoarea impozabil] cea mai mare corespunz]toare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafa[a construit] desf]\urat] a unei cl]diri se determin] prin însumarea suprafe[elor sec[iunilor tuturor nivelurilor cl]dirii, inclusiv ale
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansard], exceptând suprafe[ele podurilor neutilizate ca locuin[], ale sc]rilor \i teraselor
neacoperite.
(5) Dac] dimensiunile exterioare ale unei cl]diri nu pot fi efectiv m]surate pe conturul exterior, atunci suprafa[a construit] desf]\urat] a
cl]dirii se determin] prin înmul[irea suprafe[ei utile a cl]dirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabil] a cl]dirii se ajusteaz] în func[ie de rangul localit][ii \i zona în care este amplasat] cl]direa, prin înmul[irea valorii
determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor, prev]zut în tabelul urm]tor:
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Zona
în

Rangul localit][ii
cadrul

localit][ii

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

Municipiul Zal]u este localitate de rangul II, aplicându-se urm]torii coeficien[i: Zona A: 2,40; Zona B: 2,30; Zona C:
2,20; Zona D: 2,10. Pentru Stâna - localitate component] a municipiului Zal]u se aplic] coeficien[ii aferen[i rangului II,
conform Titlului IX, punctul 8 alin. (3) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
((7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri \i 8 apartamente, coeficientul de corec[ie
prev]zut la alin. (6) se reduce cu 0,10.
(8) Valoarea impozabil] a cl]dirii, determinat] în urma aplic]rii prevederilor alin. (1) - (7), se reduce în func[ie de anul
termin]rii acesteia, dup] cum urmeaz]:
a) cu 50%, pentru cl]direa care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin[];
b) cu 30%, pentru cl]direa care are o vechime cuprins] între 50 de ani \i 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referin[];
c) cu 10%, pentru cl]direa care are o vechime cuprins] între 30 de ani \i 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referin[].
(9) În cazul cl]dirii la care au fost executate lucr]ri de renovare major], din punct de vedere fiscal, anul termin]rii se
actualizeaz], astfel c] acesta se consider] ca fiind cel în care a fost efectuat] recep[ia la terminarea lucr]rilor. Renovarea major]
reprezint] ac[iunea complex] care cuprinde obligatoriu lucr]ri de interven[ie la structura de rezisten[] a cl]dirii, pentru asigurarea
cerin[ei fundamentale de rezisten[] mecanic] \i stabilitate, prin ac[iuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau
extindere, precum \i, dup] caz, alte lucr]ri de interven[ie pentru men[inerea, pe întreaga durat] de exploatare a cl]dirii, a
celorlalte cerin[e fundamentale aplicabile construc[iilor, conform legii, vizând, în principal, cre\terea performan[ei energetice \i
a calit][ii arhitectural-ambientale \i func[ionale a cl]dirii. Anul termin]rii se actualizeaz] în condi[iile în care, la terminarea
lucr]rilor de renovare major], valoarea cl]dirii cre\te cu cel pu[in 50% fa[] de valoarea acesteia la data începerii execut]rii
lucr]rilor.
B. Pentru cl]dirile nereziden[iale aflate în proprietatea persoanelor fizice (art.458 alin.1): 0,3 % asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referin[];
b) valoarea final] a lucr]rilor de construc[ii, în cazul cl]dirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referin[];
c) valoarea cl]dirilor care rezult] din actul prin care se transfer] dreptul de proprietate, în cazul cl]dirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referin[].
Art.458 alin. 2-4
(2) Cota impozitului pe cl]diri se stabile\te prin hot]râre a consiliului local.
(3) Pentru cl]dirile nereziden[iale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activit][i din domeniul agricol, impozitul pe cl]diri se calculeaz]
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cl]dirii.
(4) În cazul în care valoarea cl]dirii nu poate fi calculat] conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculeaz] prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabile determinate conform art. 457.

C. Pentru cl]dirile cu destina[ie mixt] aflate în proprietatea persoanelor fizice

Art. 459
(1) În cazul cl]dirilor cu destina[ie mixt] aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaz] prin însumarea impozitului calculat pentru suprafa[a
folosit] în scop reziden[ial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafa[a folosit] în scop nereziden[ial, conform art. 458.
(2) În cazul în care la adresa cl]dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desf]\oar] nicio activitate economic], impozitul se calculeaz] conform art.
457.
(3) Dac] suprafe[ele folosite în scop reziden[ial \i cele folosite în scop nereziden[ial nu pot fi eviden[iate distinct, se aplic] urm]toarele reguli:
a) în cazul în care la adresa cl]dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desf]\oar] nicio activitate economic], impozitul se calculeaz] conform art.
457;
b) în cazul în care la adresa cl]dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desf]\oar] activitatea economic], iar cheltuielile cu utilit][ile sunt înregistrate
în sarcina persoanei care desf]\oar] activitatea economic], impozitul pe cl]diri se calculeaz] conform prevederilor art. 458.
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NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2018

D. PERSOANE JURIDICE

Cota aplicat] asupra valorii impozabile a cl]dirii (%)
2018

Art.460

a) - 0,1 % la valoarea impozabil] a cl]dirilor

(1) Pentru cl]dirile reziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe cl]diri se calculeaz] prin aplicarea unei

reziden[iale;

cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a cl]dirii.

b) - 1,1 % la valoarea impozabil] a cl]dirilor nereziden[iale;
c) - 0,4 % la valoarea impozabil] a cl]dirilor nereziden[iale

(2) Pentru cl]dirile nereziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de

utilizate pentru activit][i din domeniul agricol;

persoanele juridice, impozitul/taxa pe cl]diri se calculeaz] prin aplicarea unei
cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cl]dirii.

d) - 5 % din valoarea impozabil] a cl]dirii, în cazul în care

(3) Pentru cl]dirile nereziden[iale aflate în proprietatea sau de[inute de

proprietarul cl]dirii nu a actualizat valoarea

persoanele juridice, utilizate pentru activit][i din domeniul agricol,

impozabil] a cl]dirii în ultimii 3 ani anteiori anului

impozitul/taxa pe cl]diri se calculeaz] prin aplicarea unei cote de 0,4%

2018.

asupra valorii impozabile a cl]dirii.
(4) În cazul cl]dirilor cu destina[ie mixt] aflate în proprietatea persoanelor
juridice, impozitul se determin] prin însumarea impozitului calculat pentru
suprafa[a folosit] în scop reziden[ial conform alin. (1), cu impozitul calculat
pentru suprafa[a folosit] în scop nereziden[ial, conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl]diri, valoarea impozabil] a
cl]dirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31
decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaz] impozitul/taxa \i
poate fi:
a) ultima valoare impozabil] înregistrat] în eviden[ele organului fiscal;
b) valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în
vigoare la data evalu]rii;
c) valoarea final] a lucr]rilor de construc[ii, în cazul cl]dirilor noi,
construite în cursul anului fiscal anterior;
d)
care rezult]
se transfer]
d) valoarea
valoarea cl]dirilor
cl]dirilor care
rezult] din
din actul
actul prin
prin care
care se
transfer] dreptul
dreptul de
de
proprietate, în cazul cl]dirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul cl]dirilor care sunt finan[ate în baza unui contract de leasing
financiar, valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evalu]rii;
f) în cazul cl]dirilor pentru care se datoreaz] taxa pe cl]diri, valoarea
înscris]

în

contabilitatea

proprietarului

cl]dirii

\i

comunicat]

concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de
folosin[], dup] caz.
(6) Valoarea impozabil] a cl]dirii se actualizeaz] o dat] la 3 ani pe baza
unui raport de evaluare a cl]dirii întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data
evalu]rii.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplic] în cazul cl]dirilor care apar[in
persoanelor fa[] de care a fost pronun[at] o hot]râre definitiv] de declan\are
a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul cl]dirii nu a actualizat valoarea impozabil]
a cl]dirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referin[], cota impozitului/taxei
pe cl]diri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul cl]dirii pentru care se datoreaz] taxa pe
cl]diri nu a actualizat valoarea impozabil] în ultimii 3 ani anteriori anului de
referin[], diferen[a de tax] fa[] de cea stabilit] conform alin. (1) sau (2), dup]
caz, va fi datorat] de proprietarul cl]dirii.
(10) Cota impozitului/taxei pe cl]diri prev]zut] la alin. (1) \i (2) se
stabile\te prin hot]râre a consiliului local.
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Impozitul pe cl]diri se majoreaz] cu 300% pentru cl]dirile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Zal]u.(art.489 alin.5
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pe baza unor criterii care vor fi stabilite ulterior prin hot]râre a consiliului local .
CAPITOLUL III – Impozitul \i taxa pe teren
Art. 465
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabile\te luând în calcul suprafa[a terenului, rangul localit][ii în care este amplasat terenul, zona \i categoria de folosin[] a terenului, conform încadr]rii f]cute de consiliul
local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosin[] terenuri cu construc[ii, impozitul/taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului,
exprimat] în hectare, cu suma corespunz]toare prev]zut] în urm]torul tabel:
Valori prev]zute de Codul fiscal, pentru localit]ti de Rangul II la categoria de folosin[] @@Terenuri cu construc[ii@@:
Zona

Valori prevazute Codul Fiscal (lei/ha/an)

Zona A

6042-15106

Zona B

4215-10538

Zona C

2668-6670

Zona D

1410-3526

Impozit pentru an 2018, pentru teren intravilan- categoria de folosinta @@Terenuri cu constructii@@
2018

Zona în cadrul localit][ii

Rang II

A

7931

B

5532

C

3502

D

1851

Pentru Stâna - localitate component] a municipiului Zal]u se aplic] valorile aferente rangului II, conform Titlului IX,
punctul 8 alin. (3) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alt] categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu
construc[ii, impozitul/taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului, exprimat] în hectare, cu suma corespunz]toare
prev]zut] la alin. (4), iar acest rezultat se înmul[e\te cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor prev]zut la alin. (5)
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urm]tor, exprimate în lei
pe hectar:
Impozit pentru an 2018, pentru teren intravilan, declarat la alte categorii de folosin[]:
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice alt] categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu construc[ii
- lei/ha/an 2018
Nr.crt.

Zona /

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosin[]
1

Teren arabil

28

21

19

15

2

P]\une

21

19

15

13

3

Fânea[]

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livad]

53

46

35

28

6

P]dure sau alt teren cu

28

21

19

15

0

vegeta[ie forestier]
7

Teren cu ape

15

13

8

8

Drumuri \i c]i ferate

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

Not]: Valorile din tabel se majoreaz] cu cota adi[ional] de 5% conform art.489 alin. 1- 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(5) Suma stabilit] conform alin. (4) se înmul[e\te cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor prev]zut în urm]torul tabel:
Rangul localit][ii

Coeficientul de corec[ie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

6

Municipiul Zal]u fiind localitate de rangul II, coeficientul de corec[ie care va fi aplicat este 4,00. Pentru Stâna - localitate
component] a municipiului Zal]u se aplic] coeficientul aferent rangului II, conform Titlului IX, punctul 8 alin. (3) din H.G.
nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(6) Ca excep[ie de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la alt] categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu construc[ii, impozitul/taxa pe
teren se calculeaz] conform prevederilor alin. (7) numai dac] îndeplinesc, cumulativ, urm]toarele condi[ii:
a) au prev]zut în statut, ca obiect de activitate, agricultur];
b) au înregistrate în eviden[a contabil], pentru anul fiscal respectiv, venituri \i cheltuieli din desf]\urarea obiectului de
activitate prev]zut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului,
exprimat] în hectare, cu suma corespunz]toare prev]zut] în urm]torul tabel, înmul[it] cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor
prev]zut la art. 457 alin. (6):
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan, pentru anul 2018
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
- lei/ha/an 2018
Categoria de folosin[]

1. Teren cu construc[ii

31

2. Teren arabil

50

3. P]\une

28

4. Fânea[]

28

5. Vie pe rod

55

5.1. Vie pân] la intrarea pe rod

0

6. Livad] pe rod

55

6.1. Livad] pân] la intrarea pe rod

0

7. P]dure sau alt teren cu vegeta[ie forestier]

16

7.1. P]dure în vârst] de pân] la 20 de ani \i p]dure cu rol de

0

protec[ie
8. Teren cu ap], altul decât cel cu amenaj]ri piscicole

6

8.1. Teren cu amenaj]ri piscicole

34

9. Drumuri \i c]i ferate

0

10. Teren neproductiv

0

Not]: Valorile din tabel se majoreaz] cu cota adi[ional] de 5% conform art.489 alin. 1- 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului, exprimat] în ha, cu suma
corespunz]toare prev]zut] în tabelul de mai sus, înmul[it] cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor prev]zut la art. 457 alin. (6), astfel:
Zona

Rangul localit][ii

în cadrul
localit][ii

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

Municipiul Zal]u este localitate de rangul II, aplicându-se urm]torii coeficien[i: Zona A: 2,40; Zona B: 2,30; Zona C: 2,20; Zona D: 2,10.
Pentru Stâna - localitate component] a municipiului Zal]u se aplic] coeficien[ii aferen[i rangului II, conform Titlului IX, punctul 8 alin. (3) din
H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind cl]dirile \i terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum \i
schimbarea categoriei de folosin[] se pot face numai pe baz] de documente, anexate la declara[ia f]cut] sub semn]tura proprie a capului de
gospod]rie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospod]riei. Procedura de înregistrare \i categoriile de documente se vor stabili prin
norme metodologice.
(9) Nivelul impozitului pe teren prev]zut la alin. (2) \i (7) se stabile\te prin hot]râre a consiliului local.
Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaz] cu 300%, începând cu al treilea an, în condi[iile care
vor fi stabilite ulterior prin hot]râre a consiliului local.(art.489 alin.4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).
Impozitul pe teren se majoreaz] cu 300% pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Zal]u (art.489 alin.5 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal), pe baza unor criterii care vor fi stabilite ulterior prin hot]râre a consiliului local.
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CAPITOLUL IV – Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaz] în func[ie de tipul mijlocului de transport, conform celor prev]zute în prezentul capitol.
(2) În cazul oric]ruia dintre urm]toarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaz] în func[ie de capacitatea cilindric] a acestuia, prin
înmul[irea fiec]rei grupe de 200 cm3 sau frac[iune din aceasta cu suma corespunz]toare din tabelul urm]tor:
Art. 470 alin. (2)

Mijloacele de transport cu trac[iune mecanic]
Valoarea impozitului
- lei/200 cm3/an sau frac[iune din aceasta

I . Vehicule înmatriculate

2018
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri \i autoturisme cu capacitatea cilindric] de

8

pân] la 1.600 cm3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri \i cvadricicluri cu capacitatea cilindric] de peste 1.600

9

cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindric] între 1.601 cm3 \i 2.000 cm3 inclusiv

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindric] între 2001 cm³ \i 2600 cm³ inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindric] între 2601 cm³ \i 3000 cm³ inclusiv

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindric] de peste 3.001 cm³

290

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

8. Alte autovehicule cu masa total] maxim] autorizat] de pân] la 12 tone, inclusiv

30

9. Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

2018
lei/200 cm3/an

1. Vehicule cu capacitatea cilindric]
3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindric] < 4.800 cm

2

3

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindric] > 4.800 cm

4
57 lei/an

2. Vehicule f]r] capacitate cilindric] eviden[iat]

Not]: Impozitul stabilit pe baza valorilor din tabelul de mai sus se majoreaz] cu cota adi[ional] de 5% conform art. 489 din Legea 227/2015
privind Codul fiscal
2018

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu
minimum 50%, conform hot]rârii consiliului local.

50%

(4) În cazul unui ata\, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT pentru autovehiculele de transport marf] cu masa total] maxim]
autorizat] de peste 12 tone - art.470 alin. (5) - (6) - 2018
Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marf] cu masa total] maxim] autorizat] egal] sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim] admis]

Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatic] sau

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

echivalentele recunoscute
I

II

dou] axe
1

Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic] de 13 tone

0

142

2

Masa de cel pu[in 13 tone, dar mai mic] de 14 tone

142

395

3

Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic] de 15 tone

395

555

4

Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic] de 18 tone

555

1257

5

Masa de cel pu[in 18 tone

555

1257

3 axe
1

Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic] de 17 tone

142

248

2

Masa de cel pu[in 17 tone, dar mai mic] de 19 tone

248

509

3

Masa de cel pu[in 19 tone, dar mai mic] de 21 tone

509

661

8

III

3

Masa de cel pu[in 19 tone, dar mai mic] de 21 tone

509

661

4
5

Masa de cel pu[in 21 tone, dar mai mic] de 23 tone

661

1019

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

1019

1583

6

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

1019

1583

7

Masa de cel pu[in 26 tone

1019

1583

4 axe
1

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

661

670

2

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 27 tone

670

1046

3

Masa de cel pu[in 27 tone, dar mai mic] de 29 tone

4

Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

1661

2464

5

Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic] de 32 tone

1661

2464

6

Masa de cel pu[in 32 tone

1661

2464

1046

1661

Art. 470 alin. (6)
Combina[ii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marf] cu masa total] maxim] autorizat] egal] sau mai mare de 12
Impozitul
(în lei/an)
Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim] admis]

Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatic] sau

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

echivalentele recunoscute
I

II

III

IV

V

2+1 axe
1

Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic] de 14 tone

2

Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic] de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel pu[in 16 tone, dar mai mic] de 18 tone

0

64

4

Masa de cel pu[in 18 tone, dar mai mic] de 20 tone

64

147

5

Masa de cel pu[in 20 tone, dar mai mic] de 22 tone

147

344

6

Masa de cel pu[in 22 tone, dar mai mic] de 23 tone

344

445

7

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

445

803

8

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 28 tone

803

1408

9

Masa de cel pu[in 28 tone

803

1408

2+2 axe
1

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

138

321

2

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

321

528

3

Masa de cel pu[in 26 tone, dar mai mic] de 28 tone

528

775

4

Masa de cel pu[in 28 tone, dar mai mic] de 29 tone

775

936

5

Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

936

1537

6

Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic] de 33 tone

1537

2133

7

Masa de cel pu[in 33 tone, dar mai mic] de 36 tone

2133

3239

8

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

2133

3239

9

Masa de cel pu[in 38 tone

2133

3239

2+3 axe
1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1698

2363

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2363

3211

3

Masa de cel pu[in 40 tone

2363

3211

3+2 axe
1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1500

2083

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2083

2881

3

Masa de cel pu[in 40 tone, dar mai mic] de 44 tone

2881

4262

4

Masa de cel pu[in 44 tone

2881

4262

3+3 axe
1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

853

1032

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

1032

1542

9

4

Masa de cel pu[in 44 tone

1542

2454

Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marf] cu masa total] maxim] autorizat] egal] sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)

Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim]
admis]

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
pneumatic] sau echivalentele recunoscute

I

dou] axe
Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic]

1

de 13 tone
Masa de cel pu[in 13 tone, dar mai mic]

2

de 14 tone
Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic]

3

de 15 tone
Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic]

4

de 18 tone

5
II

III

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Masa de cel pu[in 18 tone

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

3 axe
1

Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic] de 17 tone

142

248

2
3

Masa de cel pu[in 17 tone, dar mai mic] de 19 tone
Masa de cel pu[in 19 tone, dar mai mic] de 21 tone

248
509

509
661

4

Masa de cel pu[in 21 tone, dar mai mic] de 23 tone

661

1019

5

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

1019

1583

6

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

1019

1583

7

Masa de cel pu[in 26 tone

1019

1583

661

670

4 axe
1

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

2

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 27 tone

3

Masa de cel pu[in 27 tone, dar mai mic] de 29 tone

670

1046

1046

1661

4

Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

1661

2464

5

Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic] de 32 tone

1661

2464

6

Masa de cel pu[in 32 tone

1661

2464

Art. 470 alin. (6)
Combina[ii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marf] cu masa total] maxim] autorizat] egal] sau mai mare de 12
Impozitul
(în lei/an)
Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim] admis]

Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatic] sau

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

echivalentele recunoscute
I

II

2+1 axe
1

Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic] de 14 tone

0

0

2

Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic] de 16 tone

0

0

3

Masa de cel pu[in 16 tone, dar mai mic] de 18 tone

0

64

4

Masa de cel pu[in 18 tone, dar mai mic] de 20 tone

64

147

5

Masa de cel pu[in 20 tone, dar mai mic] de 22 tone

147

344

6

Masa de cel pu[in 22 tone, dar mai mic] de 23 tone

344

445

7

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

445

803

8

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 28 tone

803

1408

9

Masa de cel pu[in 28 tone

803

1408

138

321

2+2 axe
1

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

10

III

IV

V

1

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

138

321

2

Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

321

528

3

Masa de cel pu[in 26 tone, dar mai mic] de 28 tone

528

775

4

Masa de cel pu[in 28 tone, dar mai mic] de 29 tone

775

936

5

Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

936

1537

6

Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic] de 33 tone

1537

2133

7

Masa de cel pu[in 33 tone, dar mai mic] de 36 tone

2133

3239

8

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

2133

3239

9

Masa de cel pu[in 38 tone

2133

3239

2+3 axe
1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1698

2363

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2363

3211

3

Masa de cel pu[in 40 tone

2363

3211

3+2 axe
1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1500

2083

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2083

2881

3

Masa de cel pu[in 40 tone, dar mai mic] de 44 tone

2881

4262

4

Masa de cel pu[in 44 tone

2881

4262

3+3 axe
1

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

853

1032

2

Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

1032

1542

3

Masa de cel pu[in 40 tone, dar mai mic] de 44 tone

1542

2454

4

Masa de cel pu[in 44 tone

1542

2454

Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marf] cu masa total] maxim] autorizat] egal] sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)

Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim]
admis]

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
pneumatic] sau echivalentele recunoscute

I

dou] axe
1

2

3

4
5
II

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic]
de 13 tone

Masa de cel pu[in 13 tone, dar mai mic]
de 14 tone
Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic]
de 15 tone
Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic]
de 18 tone
Masa de cel pu[in 18 tone

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

3 axe
1

2

3

4

5

6
7

Masa de cel pu[in 15 tone, dar mai mic]
de 17 tone
Masa de cel pu[in 17 tone, dar mai mic]
de 19 tone
Masa de cel pu[in 19 tone, dar mai mic]
de 21 tone
Masa de cel pu[in 21 tone, dar mai mic]
de 23 tone
Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic]
de 25 tone
Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic]
de 26 tone
Masa de cel pu[in 26 tone

11

III

4 axe

1

2

3

4

5
6

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic]
de 25 tone
Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic]
de 27 tone
Masa de cel pu[in 27 tone, dar mai mic]

615

623

623

973

973

de 29 tone
Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic]
de 31 tone
Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic]
de 32 tone
Masa de cel pu[in 32 tone

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 470 alin. (6)
Combina[ii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marf] cu masa total] maxim] autorizat] egal] sau mai mare de 12
tone

2018
Impozitul
(în lei/an)

Num]rul de axe \i greutatea brut] înc]rcat] maxim]
admis]

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
pneumatic] sau echivalentele recunoscute

I

2+1 axe

1

2

3

4

5

6

7

8
9
II

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Masa de cel pu[in 12 tone, dar mai mic]
de 14 tone
Masa de cel pu[in 14 tone, dar mai mic]
de 16 tone
Masa de cel pu[in 16 tone, dar mai mic]
de 18 tone
Masa de cel pu[in 18 tone, dar mai mic]
de 20 tone
Masa de cel pu[in 20 tone, dar mai mic]
de 22 tone
Masa de cel pu[in 22 tone, dar mai mic]
de 23 tone
Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic]
de 25 tone
Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic]
de 28 tone
Masa de cel pu[in 28 tone

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

2+2 axe
1

2

3

4

5

Masa de cel pu[in 23 tone, dar mai mic]
de 25 tone
Masa de cel pu[in 25 tone, dar mai mic]
de 26 tone
Masa de cel pu[in 26 tone, dar mai mic]
de 28 tone
Masa de cel pu[in 28 tone, dar mai mic]
de 29 tone
Masa de cel pu[in 29 tone, dar mai mic]
de 31 tone
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6

7

8
9
III

de 33 tone
Masa de cel pu[in 33 tone, dar mai mic]
de 36 tone
Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic]
de 38 tone
Masa de cel pu[in 38 tone

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

4963

2+3 axe
1

2
3
IV

Masa de cel pu[in 31 tone, dar mai mic]

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic]
de 38 tone
Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic]
de 40 tone
Masa de cel pu[in 40 tone

3+2 axe
1

2

3
4

Masa de cel pu[in 36 tone, dar mai mic]
de 38 tone
Masa de cel pu[in 38 tone, dar mai mic]
de 40 tone
Masa de cel pu[in 40 tone, dar mai mic]
de 44 tone
Masa de cel pu[in 44 tone

Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autoriza[ii de construire este egal] cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza[iei ini[iale.
(9) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de desfiin[are, total] sau par[ial], a unei construc[ii este egal] cu 0,1% din valoarea impozabil] stabilit] pentru determinarea impozitului pe
cl]diri, aferent] p]r[ii desfiin[ate.
Art.474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de foraje sau excav]ri necesare lucr]rilor de cercetare \i
10

prospectare a terenurilor în etapa efectu]rii studiilor geotehnice \i a studiilor privind ridic]rile topografice, sondele
de gaze, petrol \i alte excav]ri se datoreaz] de c]tre titularii drepturilor de prospec[iune \i explorare \i se calculeaz]
prin înmul[irea num]rului de metri p]tra[i de teren ce vor fi efectiv afecta[i la suprafa[a solului de foraje \i excav]ri
cu o valoare cuprins] între 0 \i 15 lei.

Art. 474 alin. (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare \i prospectare, contribuabilii au obliga[ia s] declare suprafa[a efectiv afectat] de foraje sau excav]ri, iar în cazul în
care aceasta difer] de cea pentru care a fost emis] anterior o autoriza[ie, taxa aferent] se regularizeaz] astfel încât s] reflecte suprafa[a efectiv afectat].
Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei necesare pentru lucr]rile de organizare de \antier în vederea realiz]rii unei construc[ii, care nu sunt incluse în alt] autoriza[ie de construire,
este egal] cu 3% din valoarea autorizat] a lucr]rilor de organizare de \antier.
Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de amenajare de tabere de corturi, c]su[e sau rulote ori campinguri este egal] cu 2% din valoarea autorizat] a lucr]rilor de construc[ie.
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplas]rii de chio\curi, containere, tonete, cabine, spa[ii de expunere,
8

corpuri \i panouri de afi\aj, firme \i reclame situate pe c]ile \i în spa[iile publice este de pân] la 8 lei, inclusiv, pentru
fiecare metru p]trat de suprafa[] ocupat] de construc[ie.
Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii privind lucr]rile de racorduri \i bran\amente la re[ele

13

publice de ap], canalizare, gaze, termice, energie electric], telefonie \i televiziune prin cablu se stabile\te de consiliul
local \i este de pân] la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur] stradal] \i adres] se stabile\te de c]tre

9

consiliile locale în sum] de pân] la 9 lei, inclusiv.
Art. 475 Taxa pentru eliberarea autoriza[iilor pentru desf]\urarea unor activit][i
2018
Art. 475 (1) Taxa pentru eliberarea autoriza[iilor sanitare de func[ionare
20 lei
Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de produc]tor, respectiv

Taxa pentru eliberarea atestatului de produc]tor
5 lei

pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol
15 lei
Art. 486 alin. (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
32 lei

sau de pe alte asemenea planuri, de[inute de consiliile locale, consiliul local
stabile\te o tax] de pân] la 32 lei, inclusiv.
Sunt asimilate copiilor heliografice \i extrasele din harta digital] a
municipiului Zal]u pe hârtie format A4

13

Art. 486 alin. (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
32 lei

sau de pe alte asemenea planuri, de[inute de consiliile locale, consiliul local
stabile\te o tax] de pân] la 32 lei, inclusiv.
Sunt asimilate copiilor heliografice \i extrasele din harta digital] a
municipiului Zal]u pe hârtie format A4

Art. 475 alin. (3, 4 \i 5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anual] a autoriza[iei privind desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public]
(3) Persoanele a c]ror activitate se încadreaz] în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri \i alte activit][i de servire a b]uturilor \i 932 - Alte activit][i recreative
\i distractive potrivit Clasific]rii activit][ilor din economia na[ional] - CAEN, actualizat] prin Ordinul pre\edintelui Institutului Na[ional de Statistic] nr.
337/2007 privind actualizarea Clasific]rii activit][ilor din economia na[ional] - CAEN, datoreaz] bugetului local al comunei, ora\ului sau municipiului, dup]
caz, în a c]rui raz] administrativ-teritorial] se desf]\oar] activitatea, o tax] pentru eliberarea/vizarea anual] a autoriza[iei privind desf]\urarea activit][ii de
alimenta[ie public], în func[ie de suprafa[a aferent] activit][ilor respective, în sum] de:
a) pân] la 4.000 lei, pentru o suprafa[] de pân] la 500 m2, inclusiv;
b) între 4.000 \i 8.000 lei pentru o suprafa[] mai mare de 500 m2.
(4) Nivelul taxei prev]zute la alin. (3) se stabile\te prin hot]râre a consiliului local.
(5) Autoriza[ia privind desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public], în cazul în care comerciantul îndepline\te condi[iile prev]zute de lege, se emite de c]tre
primarul în a c]rui raz] de competen[] se afl] amplasat] unitatea sau standul de comercializare.

2018
Taxa pentru suprafa[a de pân] la 500 mp inclusiv

Zona

Pân] la 100 mp, inclusiv

Între 101 – 250, mp inclusiv

Între 251 – 500, mp inclusiv

lei/an

lei/an

lei/an

A

1500

2200

3000

B

1300

1800

2600

C

800

1200

2200

D

700

800

1800

Taxa pentru suprafa[a mai mare de 500 mp
Zona

lei/an

A

5500

B

5000

C

4500

D

4000

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
2018
Art. 477 alin.(5)

– 3 % din valoarea contractului exclusiv TVA aferent]

Art. 478 alin.(2) a) Taxa pentru firmele instalate la locul exercit]rii activit][ii

lei/an/m2 sau frac[iune de m2

Zona A

32

B

28

C

24

D

20

b) Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afi\aj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare
lei/an/m2 sau frac[iune de m2
Zona A

23

B

21

C

19

D

17

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (1) Impozitul pe spectacole se calculeaz] prin aplicarea cotei de impozit la suma încasat] din vânzarea biletelor de intrare \i a abonamentelor.
2018
Art. 481 alin. (2) a) pân] la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu
o pies] de teatru, balet, oper], operet], concert filarmonic sau alt] manifestare
muzical], prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
2%

competi[ie sportiv] intern] sau interna[ional];

Art. 481 alin. (2) b) pân] la 5% în cazul oric]rei altei manifest]ri artistice
decât cele enumerate la lit. a).
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CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE
Taxa special] pentru serviciul public de salubrizare cuprinzând activit][ile de deratizare si dezinsec[ie la nivelul municipiului Zal]u:
2018
a) 35 de lei/an/proprietate pentru tratamentul de deratizare efectuat la gospod]rii individuale/imobil apar[inând persoanelor fizice
b) 25 de lei/an/proprietate pentru tratamentele de dezinsec[ie \i deratizare efectuate în spa[iile comune ale locuin[elor situate în condominii apar[inând
persoanelor fizice \i apartamente situate în condominii apar[inând persoanelor juridice
CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE
2018
1.Taxe pentru ob[inerea formularelor tipizate prev]zute de Ordinul nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare \i a con[inutului
documenta[iilor prev]zute de Legea nr. 50/1991, republicat] :
- lei -

- lei -

- formular tipizat pentru certificat de urbanism

1,30

- formular tipizat pentru autoriza[ie de construire/desfiin[are
- f]r] anex]

1,30

- cu anex]

4,00

- eliberarea planului de încadrare în zona de dimensiuni A4

9,00

Not]: potrivit art. 77 alin. 5 din Ordinul Ministerului Transporturilor, Construc[iilor \i Turismului nr. 1430/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut]rii lucr]rilor de construc[ii, @@
Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzis] modificarea sau completarea
structurii/con[inutului acestora. Formularele se tip]resc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autorit][ii
emitente, \i se pun la dispozi[ia solicitan[ilor, contra cost.@@
2. Taxe percepute pentru serviciile de xerocopiere

2018

- copie o singur] fa[] pe hârtie format A4

0,66 lei /copie

- copie o singur] fa[] pe hârtie format A4 *)

0,63 lei /copie

- copie 2 fe[e pe hârtie format A4

1,00 lei /copie

- copie o singur] fa[] pe hârtie format A3

1,00 lei /copie

- copie 2 fe[e pe hârtie format A3

1,70 lei /copie

*) Aceasta taxa se încaseaz] pentru serviciile de copiere în cazul în care solicitarea de informa[ii, conform prevederilor art.
9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile \i completarile ulterioare \i a prevederilor art. 18 din Hotarârea Guvernului
nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public, implica realizarea de copii de pe documentele de[inute de Municipiul Zalau.
3. Taxa aferent] serviciului prestat pentru desfacerea c]s]toriei pe cale

2018

administativ]
Conform Regulamentului serviciului de desfacere a c]s]toriei pe cale

500 lei

administrativ] \i a taxei speciale aferente serviciului prestat , aprobat prin H.C.L.
nr. 28 din 14.02.2011
4. Tariful pentru emiterea avizului de executare lucr]ri la re[elele tehnico-

2018

edilitare
Conform Regulamentului pentru emiterea avizului de executare lucr]ri la re[elele

35 lei

tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public \i privat al municipiului Zal]u ,
aprobat prin H.C.L. nr. 12 din 19.01.2011
5. Contravaloare carte de identitate

2018

- definitiv]

7 lei

- provizorie

1 leu

6. Tax] furnizare date

1 leu pt. fiecare informa[ie furnizat]

7. Tax] schimbare nume pe cale administrativ]

16 lei

8. Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru transportul în regim de taxi , în locurile de a\teptare

15

2018
160 lei/an/autovehicul
Taxa se achit] pentru fiecare autovehicul care efectueaz] transportul în regim de taxi , pe perioada de[inerii autoriza[iei de taxi la urm]toarele termene
de plat]:
-

15 martie pentru trimestrul I

-

15 iunie pentru trimestrul II

-

15 septembrie pentru trimestrul III

-

15 decembrie pentru trimestrul IV

Sanc[iuni
Limitele minime \i maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 493 alin. (3) Contraven[ia prev]zut] la alin. (2) lit. a) se sanc[ioneaz] cu amend] de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la
lit. b), cu amend] de la 279 lei la 696 lei;
Art. 493 alin. (4) Înc]lcarea normelor tehnice privind tip]rirea, înregistrarea, vânzarea, eviden[a \i gestionarea, dup] caz, a
abonamentelor \i a biletelor de intrare la spectacole constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 325 lei la 1.578 lei.
Limitele minime \i maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime \i maxime ale amenzilor prev]zute la alin. (3) \i (4) se
majoreaz] cu 300%.
Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 374
din 21.12.2017
Nr. crt.

Denumirea tarif

1.

Tarife ce constituie nivelul de pornire a licita[iilor publice organizate pentru închirierea SPATIILOR, imobile proprietatea public]/privat]

2018

a Municipiului Zal]u ;
Not]: Închirierea prin atribuire direct] se poate face cu respectarea prevederilor
art.124 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], @@Consiliile Locale \i Consiliile Jude[ene pot da în folosin[]
gratuit], pe termen limitat, bunuri mobile \i imobile proprietate public] sau privat] local] ori jude[ean], dup] caz, persoanelor juridice f]r] scop
lucrativ, care desf]\oar] activitate de binefacere sau de utilitate public] ori serviciilor publice.@@; si ale art.867-870 din Noul Cod Civil aprobat prin
Legea nr.287/2009
Închirierea spa[iilor pentru activitatea
1.1.

Alimenta[ie public]

Lei/mp/lun]

Zona A

20

Zona B

15

Zona C

12

Zona D

10

1.1.1.

În intervalul 1 octombrie – 1 mai , pentru spa[iile reprezentând c]su[e din lemn proprietatea municipiului Zal]u, nivelul chiriei este de 10 % din

1.2.

Comer[ alimentar \i nealimentar

chiria stabilit] potrivit H.C.L. sau prin licita[ie, pentru perioada în care nu desf]\oar] activitate.

1.3.

1.4.

Zona A

16

Zona B

14

Zona C

11

Zona D

9

Activit][i de prest]ri servicii, ateliere
Zona A

15

Zona B

13

Zona C

10

Zona D

8

Sedii administrative ale societ][ilor comerciale
Zona A

12

Zona B

10

16

Zona C

8

Zona D

6

1.5.

Activit][i sanitare de stat

1,5

1.6.

Activit][i sanitare private (cabinete medicale)

10

1.7.

Farmacii

10

NOT}. Pentru spa[iile situate în Cartierul Ortelec sau în Stîna, ca localitate component], închiriate pentru activit][ile mai sus men[ionate, tariful de închiriere /
pornire a licita[iei va fi redus cu 50 %.
1.8.

Discoteci \i videoteci

20

1.9.

Sedii pentru activit][i culturale \i artistice, asocia[ii de locatari/proprietari

1,5

1.10.

Activit][i mass-media \i centre de distribuire a ziarelor, libr]rii

16,00

NOT}. Pentru spa[iile în care se difuzeaz] exclusiv c]r[i, reviste \i alte publica[ii cu caracter cultural, tehnico \tiin[ific, editate pe orice fel de suport, spa[ii destinate
exclusiv promov]rii \i difuz]rii culturii scrise, conf. ART. 21 al Lg. 186/2003 – în construc[iile existente pe domeniul public sau privat al municipiului Zal]u, chiria
se reduce cu 50%.Reducerea se va acorda în baza unei cereri scrise, confirmat] prin nota de constatare întocmit] de Serviciul Patrmoniu.
1.11.

Sedii partide politice \i cabinete parlamentari

1,5

1.12.

Sedii ale asocia[iilor de handicapa[i, pensionari, veterani de r]zboi, asocia[ii ale

1,5

bolnavilor cronici, nev]z]torilor, surzilor, sedii ale organiza[iilor profesionale cu
drept de libera practica;
1.13.

Spa[ii de depozitare pentru persoane fizice \i juridice, exclusiv depozite en-gros.

8

1.14.

Sedii administrative ale societ][ilor comerciale, cluburilor \i asocia[iilor sportive

1,5

1.15.

Birouri ale institu[iilor de interes social, institu[ii publice \i organiza[ii

1.16.

Alte spa[ii pentru organiza[ii nonprofit, inclusiv în spa[iile situate în punctele

subordonate sau în care Consiliul local este ac[ionar majoritar direct sau indirect.
1,5

cooperatiste
1,5

termice
1.17.

Spa[ii destinate vânz]rii de timbre fiscale, judiciare, încas]ri alte taxe

5,0

1.18.

Activit][i sportive desf]\urate în alte spa[ii decât în s]li de sport, inclusiv în

1,5

spa[iile situate în punctele termice
1.19.

Activit][i desf]\urate în spa[iile situate în subsolul imobilelor

¼ din tariful de închiriere spa[ii conf. preciz]rilor din

(acestea necesit] amenaj]ri speciale pentru func[ionare)

prezentul tarif, în func[ie de activitatea prestat] (autorizat]) \i
de zon]

1.20.

Alte activit][i economice desf]\urate în imobilele care au avut destina[ia de

Lei/mp/luna

PUNCTE TERMICE

1.21.
2

Zona A

4

Zona B

3

Zona C

2

Zona D

2

Taxa de identificare documente/acte în arhiva institu[iei (la care se adauga taxa de

30,00 lei (la care se adaug] taxa de xerocopiere/pagina

xerocopiere/pagina prevazuta in Anexa nr. 1, Capitolul IX-Alte taxe locale pct.2)

prevazuta in Anexa nr. 1, Capitolul IX-Alte taxe locale pct.2)

Tarife ce constituie nivelul de închiriere direct] sau de pornire a licita[iilor publice organizate pentru închirierea TERENURILOR
proprietatea public] sau privat] a Municipiului Zal]u în administrarea Consiliului Local sau în administrarea unit][ilor subordonate \i
care sunt folosite de ter[e persoane
Lei/mp/lun]

2.1.

Chiria pentru folosirea TERENULUI proprietatea SR/mun. Zal]u

0,7

pe care sunt amplasate COPERTINE
2.2.

Chiria pentru folosirea TERENULUI proprietatea SR/mun. Zal]u

1

pe care sunt amplasate GARAJE

17

2.3.

Chiria pentru terenuri ocupate de garaje utilizate în scop comercial pentru:
Comer[ Alimentar \i nealimentar, Activit][i de prest]ri servicii, ateliere pt. Meseria\i, Spa[ii pentru depozitare pentru persoane fizice \i juridice
(boxe, etc.) exclusiv depozit en – gros.

3.

Zona A

8

Zona B

7

Zona C

6

Zona D

5

Tarife ce constituie nivelul de închiriere direct] sau de pornire a licita[iilor publice organizate pentru închirierea terenurilor ce apar[in domeniului
public sau privat al Municipiului Zal]u aflat în administrarea Consiliului Local sau al unit][ilor subordonate \i care sunt folosite de ter[e persoane
Închiriere teren pentru amplasare CHIO|C

4.

5.

Zona A

40

Zona B

35

Zona C

30

Zona D

25

Închiriere teren pentru CALE DE ACCES

4

Închiriere teren pentru TERASE, în scop comercial
Zona A

16

Zona B

13

Zona C

12

Zona D

10

Not]: Pentru terasele cu caracter permanent chiria\ul va achita 10% din chiria stabilit] prin HCL pentru perioada în care terasa nu func[ioneaz] , respectiv 1
octombrie – 1 mai.
La cererea chiria\ului \i cu acordul proprietarului terenului, perioada de func[ionare a terasei se va putea extinde \i în afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în
condi[iile achit]rii \i în aceast] perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin HCL.
6.

Inchiriere terenuri în intravilan –

lei/mp/an

CUR{I |I GR}DINI
Zona A

2

Zona B

1,5

Zona C

1,3

Zona D

1

7.

Sta[ii îmbarcare – debarcare c]l]tori

800 lei/sta[ie/an

8.

Închiriere TEREN /SPA[II pentru amplasare:
- PANOURI PUBLICITARE

18,00 LEI/mp/luna

- OBIECTE STRADALE
- VITRINE FRIGORIFICE,
ALTE CONSTRUC{II |I OBIECTE AMPLASATE
Not]:

1. Pentru PANOURILE DE DIREC{IONARE, amplasate pe domeniul public, se va achita 50% din cuantumul chiriei stabilite prin HCL pentru
amplasarea panourilor publicitare;
2. Pentru VITRINE FRIGORIFICE, la cererea chiria\ului \i cu acordul proprietarului terenului, perioada de amplasare se va putea extinde \i în
afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în condi[iile achit]rii \i în aceast] perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin HCL.

9.
9.1

Taxe pentru utilizarea OCAZIONALA a locurilor publice
Vânzare de produse în alte locuri decât pie[e, târguri sau oboare

lei/mp/zi

(AVIZE OCAZIONALE)

9.1.1

Zona A

4,00

Zona B

3,50

Zona C

3,00

Zona D

2,50

Tax] pt. sta[ionarea auto cu marf], în zona de vânzare (Aviz)
Autoturism

40 lei/zi

Autoutilitar] ≤ 3,5 to

60 lei/zi

9.2.

Expozi[ii auto (Aviz)

5,00 lei/mp/zi

9.3.

Pentru participarea cu standuri cu ocazia zilelor ora\ului sau alte s]rb]tori

lei/mp/zi

pt.suprafe[e < de 5 m2

18

pt.suprafe[e cuprinse între 5,1 \i 20,00 m2

15

pt.suprafe[e cuprinse între 20,1 \i 40,00m2

14

pt.suprafe[e cuprinse între 40,1 \i 60,00m2

12

pt.suprafe[e mai mari de 60 m2

10

18

9.4.1.

Parcuri de distrac[ii, circ, expozi[ii în aer liber cu caracter comercial

2,00 lei/mp/zi
1 mai-30 sept.
1,00 leu/mp/zi

9.4.2.

1 oct. – 30 april
9.5.

Materiale / m]rfuri, produse, depozitate pe domeniul public

1 leu/mp/zi
minim 3 mp, maxim 40 mp

9.6.

Tarife de închiriere pentru teren proprietatea / administrarea Municipiului Zal]u

10 lei/mp/zi respectiv

destinat comer[ului stradal cu flori

300 lei/mp/lun]
Not]: - În cazul produc]torilor de flori tarifele stabilite mai
sus, vor fi diminuate cu 50 %

10

Mijloace publicitare amplasate pe fa[ada sau structura cl]dirilor proprietate a

15 LEI/mp/lun]

Municipiului Zal]u
11.

Mijloace publicitare pentru BAZE SPORTIVE

11.1

Sala Sporturilor

LEI/mp/lun]

- Afi\aj interior

20,00

- Afi\aj exterior

15,00

- Afi\aj pe suprafa[a de joc

40,00

11.2

Baza de tenis

11.3

Stadionul Municipal

- Afi\aj interior

15,00

- Afi\aj interior

12.

Tarife de închiriere pentru BAZA DE TENIS

12.1.

Închirierea terenurilor de tenis neacoperite

15,00

35 lei/or]/teren în timpul zilei

50 lei/or]/teren pentru nocturn]

Abonament de 12, respectiv 16 ore, la tarif de 27 lei/or]
12.2.

Abonamente pentru amatori – ziua:

(324 respectiv 432lei/abonament)
Abonament de 36, respectiv 48 ore, la tarif de 26 lei/or]
(936 respectiv 1248 lei/abonament)

Abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 25 lei/or]
(1800 respectiv 2400 lei/abonament)

Abonament de 12, respectiv 16 ore,
Abonamente pentru amatori – nocturn]:

la tarif de 45 lei/or]

12.3.

(540 respectiv 720 lei/abonament)

Abonament de 36, respectiv 48 ore, la tarif de 42 lei/or]
(1512 respectiv 2016 lei/abonament)

Abonament de 72, respectiv 96 ore,
la tarif de 39 lei/or]
(2808 respectiv 3744 lei/abonament)

Abonamente de 144 ore la tarif de 22lei pe ora, respectiv
12.4

Abonamente pentru sportivi legitima[i

3168lei/abonament.
Abonamentele se pot incheia lunar, 24 ore/luna, respective 528
Lei/ abonament.

12.5.1

40 lei/or]/teren în timpul zilei
Închirierea terenurilor de tenis acoperite – sezon cald
55 lei/or]/teren pentru nocturn]

12.5.2

Închirierea terenurilor de tenis acoperite – sezon rece

50 lei/or]/teren în timpul zilei

65 lei/or]/teren pentru nocturn]
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Abonamente pentru amatori teren acoperit – ziua sezon cald:
12.5.3

Abonament de 12, respectiv 16 ore,
la tarif de 30 lei/or]
(360 respectiv 480 lei/abonament)

Abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 28 lei/or]
(1008 respectiv 1344 lei/abonament)

Abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 27 lei/or]
(1944 respectiv 2592) lei/abonament)

Abonament de 12, respectiv 16 ore,
12.5.4

Abonamente pentru amatori teren acoperit – nocturn] sezon cald:

la tarif de 50 lei/or]
(600respectiv 800 lei/abonament)

Abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 47 lei/or]
(1692 respectiv 2256 lei/abonament)

Abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 44 lei/or]
(3168 respectiv 4224 lei/abonament)

Abonament de 12, respectiv 16 ore,
12.5.5

Abonamente pentru amatori teren acoperit – ziua sezon rece:

la tarif de 44 lei/or]
( 528 respectiv 704 lei/abonament)

Abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 42 lei/or]
(1512 respectiv 2016 lei/abonament)

Abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 40 lei/or]
(2880respectiv 3840) lei/abonament)

Abonament de 12, respectiv 16 ore,
12.5.6

Abonamente pentru amatori teren acoperit – nocturn] sezon rece:

la tarif de 60 lei/or]
(720 respectiv 960 lei/abonament)

Abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 57 lei/or]
(2052 respectiv 2736 lei/abonament)

Abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 54 lei/or]
(3888 respectiv 5184 lei/abonament)

Abonamente de 144 ore la tarif de 24 lei pe ora, respectiv 3456
12.5.7

Abonamente teren acoperit sezon cald pentru sportivi legitima[i, copii \i juniori cu

lei / abonament. Abonamentele se pot incheia lunar, 24

viz] FRT

ore/luna, respective 576 lei/abonament.
Abonamente de 144 ore la tarif de 30lei pe ora, respectiv

12.5.8

Not]:

Abonamente teren acoperit sezon rece pentru sportivi legitima[i, copii \i juniori cu

4320lei/ abonament. Abonamentele se pot incheia lunar, 24

viz] FRT

ore/luna, respectiv 720 lei/abonament.

Vor beneficia de utilizare gratuit] a terenurilor de tenis neacoperite, pân] la orele 17,00 ale zilei, urm]torii:
1. Copii nelegitima[i la cluburi sau asocia[ii sportive, cu vârsta de maxim 12 ani;
2. Sportivi legitima[i – sec[ia tenis de câmp – din cadrul Cluburilor sportive \colare, sec[iile de copii \i juniori ale cluburilor \i structurilor sportive
subordonate Ministerului Educa[iei Na[ionale sau a cluburilor subordonate Ministerului Tineretului \i Sportului.
3. Sportivii copii \i juniori legitima[i ai sec[iilor de tenis ale cluburilor afiliate la FRT, care se preg]tesc în scopul particip]rii la concursuri
sportive \i fac parte de loturile na[ionale sau sunt clasa[i pe primele 15 locuri ale Clasamentului Na[ional cu adi[ionare de puncte

13.

Tarife de închiriere Sala Sportului \i Stadion Municipal
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Ac[iuni

Antrenamente si

Ac[iuni

Ac[iuni

Expozi[ii

sportive,

competi[ii pentru

sportive

ocazionale altele decât cele

standuri

antrena

cluburile sportive

organiza-

sportive

mente,

HC Zal]u,

te de AJF

competi[ii

FC Zal]u, ACS Volei
Municipal Zal]u,

(lei/or])

Tenis

lei/or]

lei/or]

ACS volei Club 2015

timp

timp

Zal]u , Asocia[ia

preg]tire

utilizare

Sportiv] Sporting Zal]u

lei/mp/zi

(lei/or])

As Sportive -cluburi de
copii \i juniori afiliate la
federa[iile sportive \i
înscrise în competi[ii
na[ionale
(lei/or])
13.1

Sala polivalenta
200

40

13.1.2

Sala fitness

40

13.1.3

Sauna

60

13.1.4

Bazin

60

Suprafa[] de joc

450 lei / zi pentru antrenamente

13.1.5.1

60

300

600

5

Gerflor
13.1.5.2

Suprafa[] de joc

4500 lei / joc oficial ( perioada ce cuprinde transport, montat, acomodare, joc oficial, demontat si transport pt. returnare )

Gerflor
13.2

Stadion

13.2.1

Sectoare atletism

200

cu vestiare si

40

400

300

600

20

du\uri

13.2.2

Sectoare atletism
cu vestiare si

50

du\uri pt. examene
sau concursuri

13.2.3

Teren simplu de
antrenament pe
zgur] cu vestiar si

30

dusuri

13.2.4

Sal] for[]

40
(30)

13.2.5

Saun]

60

13.2.6

Bazin

60

14.

Tarife ce constituie nivelul minim de închiriere a spa[iilor \i terenurilor din UNIT}{ILE DE ÎNV}{}MÂNT, proprietatea public] a
Municipiului Zal]u aflate în administrarea unit][ilor de înv][]mânt \i care sunt folosite de ter[e persoane

14.1.

Închiriere sal] clas]

20 lei/or]

14.2.

Închiriere sal] festiv]

40 lei/or]

14.3.

Închiriere atelier \colar

50 lei/or]
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14.4.

Închiriere cantin] \colar]

2000 lei/nunt], botez
250 lei/ora/
alte evenimente

14.5.

Închiriere spa[iu situat în incinta cl]dirilor pentru desf]\urarea unor activit][i
comerciale avizate în \coli (comer[ alimentar)

20lei/mp/lun]

15.

Tarife de închiriere spa[iu - camer] în internat \colar

15.1.

ELEVI

50 lei/lun]/elev- vara 1.05-31.10
100 lei/lun]/elev - Iarna 01.11-30.04

CADRE didactice / personal auxiliar

100 lei/pers/lun]

vara 1.05-31.10

185lei/pers/lun] – iarna
01.11-30.04

15.2.

Pentru cazare alte persoane fizice

200lei/lun]/pers vara

(cu avizul prealabil al unitatii de înv][]mânt)

250 lei/lun]/pers.-iarna

Cazare ocazional] în internat - Elevi

10 lei/noapte - vara 1.05-31.10

Cazare ocazional] în internat -Adul[i

20 lei/noapte - vara 1.05-31.10

20 lei/noapte - iarna 01.11-30.04

30 lei/noapte - iarna 01.11-30.04
Not]:
1. Pentru amplasare chio\c pe teren domeniul public se vor aplica tarifele aprobate la pct. 3.
2. Pentru închiriere spa[ii în ateliere în vederea desf]\ur]rii unor activit][i de produc[ie, prest]ri servicii, activit][i me\te\ug]re\ti, se vor aplica tarifele de la punctul
1.3.
3. Pentru spa[iile/terenurile închiriate cu caracter permanent, chiria\ul va achita 10% din chiria stabilit] prin HCL pentru perioada vacan[elor \colare, perioad]
în care spa[iul comercial este închis (nu func[ioneaz]);
4. fac excep[ie de la plata chiriei spa[iile afectate activit][ilor didactice \i educative ale elevilor organizate în afara orelor de curs, în scopul preg]tirii pentru
olimpiade, concursuri, teze, teme, programul @@\coal] dup] \coal]@@, etc.
5. se poate acorda un spa[iu în folosin[] gratuit], Asocia[iilor de p]rin[i din unit][ile de înv][]mânt, constituite în baza legii, care-\i desf]\oar] activitatea în
interesul exclusiv al elevilor, pe durata determinat];
6. Tarifele stabilite la punctul 14 \i 15 cuprind \i cheltuilile cu utilit][ile.

16

Tarife de închiriere teren sport

16.1.

Teren de sport – suprafa[] din bitum,etc.

20 lei/or]

16.2.

Teren de sport sintetic

70 lei/or]

17

Tarife de închiriere S]LI DE SPORT din unit][ile de înv][]mânt

17.1.

Fotbal

200 lei/ or]

17.1.1

Fotbal - activitate desfasurata de copii, elevi \i de sec[iile de copii si juniori ale

30 lei/ora

cluburilor de fotbal ̽

17.2.2

Alte jocuri sportive

30 lei/or]

17.2.3

Sporturi individuale

20 lei/or]

*Not]

1. Stabilirea modului de utilizare \i a programului activit][ii sportive în s]li se va face de c]tre Consiliile de Administra[ie ale fiec]rei unit][i de
înv][]mânt în parte, spa[iul fiind atribuit prin licita[ie public], pornind de la tariful aprobat.
2. Tarifele stabilite la punctul 17 (17.1, 17.2 \i 17.3) cuprind \i cheltuielile cu utilit][ile \i reprezint] nivelul minim de pornire a licita[iei.
3. Sunt scutite de la plata acestor tarife Cluburile sportive \colare, sec[iile de copii \i juniori ale cluburilor \i structurilor sportive subordonate
Ministerului Educa[iei Na[ionale (conform prevederilor Art. 29 din Ordinul nr.3462/06.03.2012 al MECTS) \i se va acorda o reducere de 50%
pentru sec[iile sportive ale cluburilor subordonate Ministerului Tineretului \i Sportului, pentru care unit][ile de înv][]mânt vor asigura accesul cu
prioritate.
4. s]lile de sport din cadrul unit][ilor \colare situate în municipiul Zal]u, dupa derularea programului didactic – educativ, pot fi utilizate de
urm]toarele categorii de beneficiari:
a)

elevii, cadrele didactice, cluburile, asocia[iile \i sec[iile sportive ale unit][ilor de înv][]mânt;

b)

Cluburile \i structurile sportive subordonate Ministerului Educa[iei Na[ionale;

c)

cluburile \i sec[iile sportive subordonate Ministerului Tineretului \i Sportului, inclusiv sec[iile de seniori;

d)

alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federa[iile de specialitate sau la Direc[ia Jude[ean] pentru Sport \i Tineret, ce activeaz] în
conformitate cu legile în vigoare;
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a)

persoane fizice \i juridice.

Accesul în s]lile de sport se va permite în mod gratuit (conform prevederilor Art. 29 din Ordinul Nr. 3462 / 06.03.2012 al MECTS) pentru
structurile nominalizate la punctele a), \i b), pentru cele de la punctul c) se va acorda o reducere de 50%, din cuantumul chiriei aprobate prin
Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u, iar pentru celelalte categorii, de la punctele d) \i e) accesul se va face în baza contractelor de
închiriere întocmite în urma adjudec]rii licita[iilor organizate în conformitate cu legisla[ia în vigoare \i tarifele stabilite prin Hot]râre a Consiliului
Local. Contractele încheiate, înso[ite de programul s]lii de sport se transmit spre avizare, Municipiului Zal]u (Prim]riei);
Pentru stabilirea programului orar al s]lilor de sport în vederea închirierii, dup] derularea programului didactic – educativ \i în func[ie de numarul de
solicit]ri, Consiliile de Administra[ie ale unit][ilor de înv][]mânt vor stabili num]rul de ore acordate f]r] plat], sau cu reducere, cu respectarea
urm]toarelor:
(4.1) Elevii din toate unit][ile de înv][]mânt, sub îndrumarea unui profesor de specialitate au dreptul de a beneficia gratuit de un num]r de
maxim 2 ore / zi, imediat dup] derularea programului didactic/educativ sau conf. programului aprobat de CA \i conducerea unita[ii de înv][]mânt.
(4.2) Cluburile, asocia[iile \i sec[iile sportive ale unit][ilor \colare, cluburile sportive, cluburile \i structurile sportive subordonate Ministerului
Educa[iei Na[ionale \i ale Ministerului Tineretului \i Sportului, inclusiv sec[iile de seniori, au dreptul de a beneficia de un num]r de minim 3 ore / zi.
În cazul în care sunt mai multe solicit]ri pentru aceea\i unitate de înv][]mânt, Consiliul de Administra[ie va repartiza orele acordate între
solicitan[i, în mod egal, imediat dup] derularea programului elevilor.
(4.3) Cadrele didactice au dreptul de a beneficia de utilizarea gratuit] a s]lilor de sport un num]r de maximum 2 ore / s]pt]mân], dup]
terminarea programului alocat elevilor, cluburilor, asocia[iilor \i structurilor sportive, activitate în cadrul c]reia pot participa \i alte persoane din
afara \colii.
(5) Elevii au acces gratuit la terenurile de sport amenajate în incinta unit][ilor \colare, dup] orele de curs, doar cu supravegherea
personalului existent în unitatea \colar].
(6) Dup] derularea programului stabilit conform celor precizate anterior, pentru orele r]mase libere, unit][ile de înv][]mânt au dreptul s] închirieze
s]lile de sport.
(6.1) Închirierea se va face prin licita[ie public] în conformitate cu normele legale în vigoare, distinct pentru fiecare interval orar disponibil zilnic,
contractul încheindu-se cu solicitantul care a oferit pre[ul cel mai mare. Pre[ul de pornire la licita[ie va fi cel stabilit prin Hot]rârea Consiliului Local
al Municipiului Zal]u.
(7) În condi[iile în care se acord] reducerea de 50% din tariful de închiriere (structurilor de la punctul c), iar cheltuielile cu utilit][ile dep]\esc
aceast] valoare, Consiliul Local al Municipiului Zal]u va suporta diferen[a prin alocarea de sume în bugetul institu[iilor \colare, pentru acoperirea
acestor cheltuieli.
(8) Procedura de depunere a cererilor:
Pentru întocmirea programelor s]lilor de sport, cei interesa[i sunt obliga[i s] depun] la secretariatul unit][ilor \colare cererile, la începutul lunii
septembrie, (pân] cel tarziu în data de 10 septembrie) cu men[ionarea perioadei pentru care se doreste închirierea.
Solicit]rile înregistrate ulterior, vor putea fi luate în considerare doar în condi[iile în care programul de activitate al s]lii de sport pemite completarea
acestuia.
18.

Tarife pentru închiriere Spa[ii Pentru C]s]torii
Nota : Sumele încasate din prestarea acestui serviciu se vor face venituri la bugetul local

18.1.

Sâmb]ta, duminica \i s]rb]tori legale

50lei/ ceremonie

18.2

Alte zile din cursul s]pt]mânii

30 lei/ ceremonie
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Tarif de ÎNVOIRE LA P}|UNAT
lei/cap/sezon de p]\unat
Bovin] adult]

20

31

Bovin] tineret

15,5

Ovin] adult]

4,6

Ovin] tineret

2,30

Cabalin]

30,00

Tarife ce constituie nivelul minim de închiriere a spa[iilor administrate de Casa de Cultur] Municipal] Zal]u

20.1.

Inchiriere sal] de spectacole

250 lei/or]

20.2

Închiriere sal] de dans

200 lei /or]

20.3

Închiriere sal] de curs

100 lei /or]

20.4

Pentru activit][ile organizate de institu[iile aflate în subordinea Consiliului Local / unit][i de înv][]mânt, se va acorda o reducere de 50% din tarifele
de mai sus.

20.5

Pentru activit][ile organizate în zilele de sâmb]t], duminic] \i s]rb]tori legale, tarifele vor fi majorate cu 50%.

21.

Tarife pentru prezentarea de spectacole muzical – coregrafice de c]tre Ansamblul Artistic Profesionist @@Porolissum@@

21.1.

Spectacole sus[inute de tot personalul artistic (orchestr], soli\ti vocali, dansatori) cu durata de o or]

21.2.

Pentru spectacole realizate prin contracte încheiate cu persoane juridice private, cu institu[iile publice din jude[ul S]laj \i din afara jude[ului – tariful

- tarif minim 2.500 lei/ spectacol.

va putea fi negociat în func[ie de durata spectacolului, repertoriul cerut, distan[a \i zilele în care se desf]\oar].
Nota

La aceste tarife se adaug] cheltuielile cu deplasarea ansamblului pân] la destina[ie \i înapoi.

22.

Tarife pentru prezentarea de concerte de c]tre Fanfara @@Promenada@@

22.1.

Concerte sus[inute pe plan local cu durata de 30 minute

22.2.

Concerte sus[inute la solicitarea prim]riilor \i a altor institu[ii publice, persoane fizice \i persoane juridice din jude[ cu durata de 30 minute

22.3.

Particip]ri la parade la solicitarea persoanelor fizice \i persoanelor juridice interesate

Nota

La aceste tarife se adaug] cheltuielile cu deplasarea fanfarei pân] la destina[ie \i înapoi.

23.

Tarif de închirirere a unor spa[ii pentru organizare expozi[ii - 3 lei /mp /zi

– minim 300 lei/concert;

– minim 1000 lei/concert;

- minim 300 lei/participare.
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Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr. 374
din 21.12.2017
1. Tarife practicate pt. utilizarea locurilor publice în pia[a D-va Nord
Denumire tarif / tax]

UM

Rezervare de mese sector agricol, alimentar, flori, \i pre[ de pornire a licita[iei
dac] este cazul
Închiriere mese sector industrial, alimentar – pentru produse ambalate –, \i pre[
de pornire a licita[iei dac] este cazul (luna se consider] de 26 zile)
Chirie teren ocupat de tarabe \i rulote / auto proprietatea ter[ilor, \i pre[ de
pornire a licita[iei dac] este cazul (luna se consider] de 26 zile)
Chirie Tarabe proprietatea DGADP Zal]u, - pre[ de pornire a licita[iei dac] este
cazul (luna se consider] de 26 zile)
Chirie suprafe[e teren în fa[a spa[iilor comerciale (numai tarabe \i rulote / auto)
Chirie spa[iilor comerciale în cl]diri aflate în administrare, \i pre[ de pornire a
licita[iei dac] este cazul

Tarif
2018

Lei / masa / zi

1,2

Lei / masa / zi

1,50

Lei / mp / zi

1,00

Lei / mp / zi

1,00

Lei / mp / zi

1,00

Lei / mp / lun]

20,00

Taxe intrare autovehicule in afara programului de aprovizionare (vara orele
6,00-8,00; Iarna orele 6,30-8,30)
-

sub 1,50 to

Lei / intrare

1,00

-

auto intre 1,50 to – 3,00 to

Lei / intrare

3,00

-

peste 3 to

Lei / intrare

7,50

Alte taxe
-

taxa închiriere cantar

-

taxa depozitare materiale pe platou (boxe)

-

taxa vânzare din auto (< 3,5 to)

Lei / zi

2,00

Lei / mp / zi

1,00

Lei / zi

15,00

Taxe utilizare temporara a locurilor publice in pie[e, târguri \i oboare
-

vânz]ri la mese sector agricol, alimentar, flori

Lei /mp / zi

1,00

-

vânz]ri la mese sector industrial

Lei /mp / zi

1,50

-

taxa zilnic] umbrela

Lei / zi

5,00

2. Tarife practicate pt. utilizarea locurilor publice în pia[a Astralis
Denumire tarif / tax]

UM

Rezervare de mese sector agricol, alimentar, flori, \i pre[ de pornire a licita[iei
dac] este cazul
Închiriere mese sector industrial, alimentar – pentru produse ambalate –, \i pre[
de pornire a licita[iei dac] este cazul (luna se consider] de 26 zile)
Chirie teren ocupat de tarabe \i rulote / auto proprietatea ter[ilor, \i pre[ de pornire
a licita[iei dac] este cazul (luna se consider] de 26 zile)
Chirie suprafe[e teren în fa[a spa[iilor comerciale (numai tarabe \i rulote / auto )
Chirie spa[ii comerciale, \i pre[ de pornire la licita[ie dac] este cazul

Tarif
2018

Lei / masa / zi

2,60

Lei / masa / zi

6,30

Lei / mp / zi

2,60

Lei / mp / zi

2,50

Lei / mp / lun]

30,00

Taxe intrare autovehicule in afara programului de aprovizionare (vara orele
6,00-8,00; Iarna orele 6,30-8,30)
-

sub 1,50 to

Lei / intrare

6,50

-

auto intre 1,50 to – 3,00 to

Lei / intrare

18,00

-

peste 3,00 to

Lei / intrare

45,00

Alte taxe
-

taxa închiriere cantar

Lei / zi

4,00

-

taxa vânzare din auto (< 3,5 to)

Lei / zi

25,00

-

taxa depozitare materiale pe platou (boxe)

Lei / mp / zi

2,50

Taxe utilizare temporar] a locurilor publice ’n pie[e, târguri \i oboare
-

vânz]ri la mese sector agricol, alimentar, flori

Lei / mp / zi

2,50

-

vânz]ri la mese sector industrial

Lei / mp / zi

3,50

-

închiriere zilnic] umbrel]

Lei / zi

7,00
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3. Tarife practicate pt. utilizarea locurilor publice în Hala Agro Alimentar]
Denumire tarif / tax]

UM

Tarif
2018

Tarif zilnic mas] 1,35 m2 produc]tor agricoli

mas] / zi

8,00

Tarif zilnic mas] 1,02 m2 produc]tor agricoli

mas] / zi

6,00

Tarif zilnic mas] flori produc]tori

mas] / zi

8,00

Tarif zilnic mas] 1,35 m2 comercian[i produse agricole

mas] / zi

10,00

Tarif zilnic mas] 1,02 m2 comercian[i produse agricole

mas] / zi

7,50

Tarif zilnic mas] flori comercian[i

mas] / zi

10,00

Tarif pornire licita[ie pt. rezervare mas] 1,35 m2 produc]tori agricoli, la solicit]ri

mas] / lun]

125,00

Tarif pornire licita[ie pt. rezervare mas] 1,02 m2 produc]tori agricoli, la solicit]ri

mas] / lun]

92,00

Tarif pornire licita[ie pt. rezervare mas] flori produc]tori agricoli, la solicit]ri

mas] / lun]
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Tarif pornire licita[ie pt. rezervare mas] 1,35 m2 comercian[i produse agricole, la solicit]ri

mas] / lun]

156,00

Tarif pornire licita[ie pt. rezervare mas] 1,02 m2 comercian[i produse agricole, la solicit]ri

mas] / lun]

115,00

Tarif pornire licita[ie pt. rezervare mas] flori comercian[i, la solicit]ri

mas] / lun]

300,00

Tarif zilnic vitrin] frigorific] produc]tori

vitrin] / zi

10,00

Tarif zilnic vitrin] frigorific] comercian[i

vitrin] / zi

12,00

Tarif de pornire la licita[ie vitrin] frigorific] produc]tori, la solicit]ri

vitrin] / lun]

156,00

Tarif de pornire la licita[ie vitrin] frigorific] comercian[i, la solicit]ri

vitrin] / lun]

187,00

mp / lun]

50,00

mp / zi

3,20

mp / luna

83,20

mp / zi

3,20

Tarif de pornire la licita[ie structuri vânzare, inclusiv de prest]ri servicii, cu contorizare
separat] de energie electric] \i ap]
Tarif spa[iu depozitare subsol
Tarif de pornire la licita[ie spa[iu depozitare subsol, în situa[ia în care exist] mai multe
solicit]ri
Tarif închiriere spa[ii pentru amplasare mese \i scaune la etaj pentru mai mult de 8 mp /
spa[iu
Tarif închiriere ocazionala pe c]i de acces, la etaj

mp / zi

6,00

Tarif închiriere ocazionala pe c]i de acces, la parter

mp / zi

10,00

Tarif depozitare \i vânzare pepeni (platforma exterioar] cl]dirii înspre CNS)

mp/zi

3,20

mp / luna

83,20

mp / zi

6,40

mp / luna

166,40

Tarif pornire la licita[ie spa[iu depozitare \i vânzare pepeni (platforma exterioar] cl]dirii
înspre CNS), în cazul în care exista mai multe solicit]ri
Tarif închiriere ocazionala spa[iu pia[et] (între Activ Plaza Mall \i Muzeul Jude[ean de Istorie
\i Arta)
Tarif pornire la licita[ie închiriere ocazionala spa[iu pia[et] (între Activ Plaza Mall \i Muzeul
Jude[ean de Istorie \i Arta)
4. Taxe practicate pt. toalete publice
Denumire tarif / tax]

UM

Taxa
2018

-

la toaleta public] de pe platou marmur]

lei

1,00

-

în hala agroalimentar]

lei

1,00

-

în pia[a Astralis

lei

1,00

-

în pia[a Dumbrava Nord

lei

0,50

-

în parcul p]dure Br]det (din 1.mai – 15.octombrie)

lei

0,00

-

la capela cimitir municipal

lei

0,00

-

la parc central

lei

0,00

-

la Cl]direa Transilvania

lei

0,00

5. Tarife practicate pt. prestarea serviciilor de pompe funebre
Denumire tarif / tax]

UM

Tarif
2018

-

catafalcare cu utilizarea capelei

lei

200,00

-

catafalcare fara utilizarea capelei

lei

115,00

-

saparea gropilor de inhumare adulti

lei

150,00

-

saparea gropilor de inhumare copii

lei

63,00

-

loc de inhumare zona II

lei

150,00
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6. Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parc]rilor (cu plata / de re\edin[])
Denumire tarif / tax]

UM

Taxa
2018

Tichete parcare

Lei / ½ ora

Tichete parcare

Lei / 1 ora

1,00

Lei / zi

7,00

Tichete parcare de o zi

0,50

Abonament lunar

Lei / luna

35,00

Abonament trimestrial

Lei / trim.

75,00

Abonament semestrial

Lei / sem.

130,00

Abonament anual
c/v amenda proces verbal
Pornire licita[ie parc]ri re\edin[]
Soma[ie (CV a 10 tichete de o ora de parcare)

Lei / an

225,00

Lei

50,00-100,00

Lei / luna

8,00

Lei

10,00

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 375
din 21 decembrie 2017
privind aprobarea începând cu anul 2018 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în
scopul încadr]rii pe zone de impozitare a imobilelor, prin modificarea zon]rii existente
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere Referatul comun al Direc[iei urbanism \i al Direc[iei economice nr. 70099/02.11.2017, Nota de completare
nr. 80375/15.12.2017 \i Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Dispozi[iile art. 453 lit. i) \i art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum \i prevederile pc. 9 (1)-(3) pentru
punerea în aplicare a art. 453 lit. i) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/
2015 privind Codul Fiscal
În conformitate cu dispozi[iile Legii nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public]
În baza art. 36 alin. 2 lit. c \i d \i art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.(1) Începând cu data de 01 ianuarie 2018 se modific] zonarea intravilanului situat în perimetrul administrativ al
Municipiului Zal]u prin modificarea ierarhiz]rii unor zone, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
(2) Încadrarea imobilelor pe zone în intravilanul Municipiului Zal]u s-a fundamentat în func[ie de criteriile \i punctajul
aferent acestora, men[ionat în Anexa 2 la prezenta hot]râre.
Art.2.Urmare modific]rilor aprobate prin prezenta hot]râre, începând cu 01.01.2018 se va aplica zonarea prev]zut] în
prezenta hot]râre- Anexa 1 @@Tabel cu zonarea intravilanului municipiului Zal]u pentru anul 2018@@.
Art.3. La data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, respectiv cu data de 01.01.2018, se abrog] prevederile HCL nr. 114/
28.05.2015 privind aprobarea începând cu anul 2016 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în scopul încadr]rii
pe zone de impozitare a imobilelor, prin modificarea zon]rii existente.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia urbanism, Direc[ia economic] \i Serviciul
fond funciar.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institutia Prefectului jude[ului S]laj,
-Primarul Municipiului Zal]u,
- Direc[ia administra[ie public] local], Direc[ia economic], Direc[ia patrimoniu
- Direc[ia urbanism
- OCPI S]laj, Judec]toria Zal]u, Tribunalul S]laj, Notari publici, presa local], site, afi\are la sediu

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 376
din 21 decembrie 2017
privind modificarea art. 12 din Regulamentul privind gestionarea taxei speciale de salubrizare
pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie, regulament
aprobat prin H.C.L. nr.35 din 07.03.2016
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Economice nr. 78.437 din 07.12.2017, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Prevederile Ordinului nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare
a localit][ilor;
În conformitate cu prevederile art.485 din Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal precum \i cele
ale art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale,cu modific]rile ulterioare;
În temeiul art.36, alin.2, lit.b \i lit.d, art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se modific] art.12 din Anexa nr.1 - Regulamentul privind gestionarea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea
de deratizare \i dezinsec[ie, la H.C.L. nr.35 din 07.03.2016, urmând a avea aurm]torul con[inut:
@@Art.12. Pentru taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie se aplic] urm]toarele facilit][i
fiscale:
1.Scutire de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie, pentru categoriile de
persoane prev]zute :
a)la art.485 alin.1 literele a) adic] veteranii de r]zboi, v]duvele de r]zboi \i v]duvele nerec]s]torite ale veteranilor de r]zboi
b) la art.485 alin.1 lit.b) adica persoanele prev]zute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare (persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat] cu începere de la 6 martie 1945,
precum \i celor deportate în str]in]tate ori constituite în prizonieri) precum \i persoanele fizice prev]zute la art. 1 din
Ordonan[a Guvernului nr. 105/1999, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ( adica persoana, cet][ean român*, care în perioada
regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pân] la 6 martie 1945 a avut de suferit persecu[ii din motive etnice,
dup] cum urmeaz]:
a) a fost deportat] în ghetouri \i lag]re de concentrare din str]in]tate;
b) a fost privat] de libertate în locuri de deten[ie sau în lag]re de concentrare;
c) a fost refugiat], expulzat] sau str]mutat] în alt] localitate;
d) a f]cut parte din deta\amentele de munc] for[at];
e) a fost supravie[uitoare a trenului mor[ii;
f) este so[ul sau so[ia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva
popula[iei minoritare, dac] ulterior nu s-a rec]s]torit;
g) a fost evacuat] din locuin[a pe care o de[inea.
(2) De acelea\i drepturi beneficiaz], la cerere, \i persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe
teritoriile române\ti vremelnic ocupate de c]tre alte state, indiferent dac] localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau
str]mutate se afla sub administra[ie româneasc] ori sub administra[ia acelor state, ale c]ror cereri anterioare au fost solu[ionate
prin hot]râri de respingere ale comisiei prev]zute la art. 7 alin. (1) \i alin. (1^1).
2.Reducere cu 50% a nivelului stabilit anual pentru taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i
dezinsec[ie, pentru categoriile de persoane prev]zute la art.485 alin.1 litera f) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (
persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate \i reprezentan[ii legali ai minorilor
cu handicap grav sau accentuat \i ai minorilor încadra[i în gradul I de invaliditate).
3.Scutirea sau reducerea prev]zut] mai sus se acord] pentru taxa special], aferent] cl]dirii folosit] ca domiciliu aflat] în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor men[ionate la art.485 alin.1 literele a), b) \i f);
4.Scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale aferent] cl]dirii de la adresa de domiciliu se acord] integral în cazul în
care aceasta este de[inut] în comun cu so[ul sau so[ia. În situa[ia în care o cot]-parte din cl]dire apar[ine unor ter[i, scutirea sau
reducerea taxei speciale nu se acord] pentru cota-parte de[inut] de ace\ti ter[i.@@
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic].
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului jude[ului S]laj
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-

Primarul Municipiului Zal]u,
Direc[ia Administra[ie Public] Local]
Direc[ia economic],
CRP, mass-media local], publicare pe site.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.380
din 21 decembrie 2017
pentru modificarea anexei B la cererea de solicitare a subven[iei reglementat] în anexa nr.1 la
Regulamentul privind finan[area serviciilor sociale de pe raza Municipiului Zal]u prin Direc[ia de
Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u aprobat prin HCL nr.102/30.03.2017
modificat prin HCL nr. 302/28.09.2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Adresa nr.17291/08.12.2017 intocmita de Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u, Referatul
Directiei Economice nr.79456/12.12.2017 \i Rapoartele Comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate
juridic], care înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social], OG nr.68 /2003 privind serviciile sociale, HG nr. 867/
2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor-cadru de organizare \i func[ionare a
serviciilor sociale, HG 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale \i a nivelului
venitului lunar pe membru de familie în baza c]ruia se stabile\te contribu[ia lunar] de între[inere datorat] de c]tre sus[in]torii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele reziden[iale @@
V]zând H.G. nr.. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic], care înfiin[eaz] \i administreaz]
unit][i de asisten[] social]
În conformitate cu art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
V]zând dispozi[iile art.36 alin.6 pc. 2, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat].
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1.Se modific] anexa B la cererea de solicitare a subven[iei reglementat] în anexa nr.1 la Regulamentul privind
finan[area serviciilor sociale de pe raza Municipiului Zal]u prin Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u aprobat prin
HCL nr.102/30.03.2017 modificat prin HCL nr. 302/28.09.2017, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu :
·
Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
·
Primarul Municipiului Zal]u,
·
Direc[ia Economic]
·
Direc[ia administra[ie public] local],
·
Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u.
·
aducere la cuno\tin[] public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR. 390
din 21 decembrie 2017
privind modificarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@
aprobat] prin H.C.L. nr.339 din 26 octombrie 2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Tehnice nr. 79656 din 12.12.2017, Rapoartele comisiilor de specialitate;
- Prevederile Legii nr.92/2007 - legea serviciilor de transport public local, ale art.9 lit., art.17 din Ordinul 353/2007
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- HCL 209/2012 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de transport local de persoane prin curse
regulate, a regulamentului, studiului de oportunitate, caietului de sarcini a seviciului, respectiv atribuirea direct] a gestiunii
delegate a acestui serviciu în favoarea SC Transurbis SA Zal]u, cu modific]rile ulterioare;
- Adresele operatorului de transport S.C. Transurbis S.A. Zal]u nr. 2279/03.11.2017, nr. 2472/04.12.2017, nr. 2359/
15.11.2017, 2501/05.12.2017,
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.a pct.14 \i ale art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea Anexei nr.1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
@@Trasee \i program de circula[ie@@, aprobat] prin H.C.L. nr.339 din 26 octombrie 2017, în sensul:
1.1. Modific]rii, de luni pân] sâmb]t], a frecven[ei de circula[ie \i capacit][ii mijloacelor de transport de pe traseu Liniei
14 (Br]det-Pia[a Dumbrava Nord).
1.2. Introducerii de luni pân] vineri a unei noi linii de circula[ie pe traseul Spitalul Jude[ean, \coala General] nr.8, str.Voievod
Gelu bl.E10, Astralis, Zahana, Centru, Br]det, Centrul Tinere[e F]r] B]trâne[e, Br]det, Codiflor, Episcopie, Centru, Perla,
Ciuperca, Uz Casnic, Rominserv, Multicom, bl.N109, Centrul Militar, \coala nr.8, D.Nord bl.1E, Spitalul Jude[ean.
Art.2. Urmare a acestor modific]ri, se aprob] noua Anexa nr. 1 la Caietului de sarcini al serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.3. La data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, se abrog] Anexa 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@ aprobat] prin H.C.L. nr. 339 din 26 octombrie 2017.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i SC Transurbis SA.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului jude[ului S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u,
Direc[ia administra[ie public] local]
- Direc[ia tehnic], Direc[ia economic]
- SC Transurbis SA Zal]u
- afi\are la sediu, mass-media local], solicitan[i

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 399
din 21 decembrie 2017
de adoptare a unor m]suri privind administrarea p]durilor proprietate public] a
Municipiului Zal]u, pentru anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
-Referatul comun al Direc[iei Patrimoniu \i Ocolului Silvic Stejarul Zal]u nr. 79724/13.12.2017, adresa nr. 2207/
11.12.2017 \i referatul nr. 2208/11.12.2017 al Ocolului Silvic Stejarul, Parteneriatul nr. 78678/08.12.2017 încheiat între
Municipiul Zal]u \i Ocolul Silvic Stejarul Zal]u
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local
-Dispozi[iile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, ale H.G. nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public], prevederile Legii nr. 56/2010 cu privire la obligativitatea constituirii
fondului de accesibilizare a p]durilor;
-Prevederile art.3 alin. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, art. 36 alin. 2
lit. c), art. 115 alin. 1 lit. b) \i art. 123 alin.2 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat].
În baza art. art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea volumului de 4267 mc mas] lemnoas] stabilit] pentru recoltare de Ocolul Silvic Stejarul Zal]u pentru
anul 2018, din fondul forestier proprietatea public] a Municipiului Zal]u, prin actele de punere în valoare, provenit] din
produse principale, secundare \i produse de igien], din care 3643 mc sunt de produse principale \i accidentale I, 609 mc sunt
de produse secundare \i 15 mc sunt produse de igien], conform Anexei nr. 1, parte integrant] a prezentei hot]râri.
Art.2. Stabilirea modului de valorificare a cantit][ii de 4267 mc mas] lemnoas] în anul 2018 din fondul forestier proprietatea
public] a Municipiului Zal]u, ca lemn fasonat la drum auto forestier.
Art.3. Aprobarea constituirii ca \i rezerv] de 20% pentru precomptare, a partidei provenit] din APV nr. fond 2960, cu un
volum de 836 mc de produse progresive II, urmând ca rezerva s] fie exploatat] dup] 15 septembrie 2018, în cazul în care nu
vor ap]rea produse accidentale.
Art.4. Stabilirea \i aprobarea criteriilor, volumelor \i priorit][ilor privind valorificarea masei lemnoase pentru anul 2018, astfel:
A. Criteriile \i priorit][ile de valorificare a masei lemnoase care urmeaz] s] fie exploatat] în anul 2018 sunt urm]toarele:
A.1. Lemnul de foc, precum \i lemnul rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maxim 24 cm va fi
valorificat prin vânzare direct] ca lemn fasonat c]tre:
a) popula[ie în baza cererilor depuse pân] la data de 31 iulie, conform parteneriatului;
b) unita[ilor de interes local finan[ate integral sau par[ial de la bugetul local al Municipiului Zal]u, care nu desf]\oar]
activitate economic] în sensul reglement]rilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului/prestatorului de servicii al fondului forestier proprietate public]
a unit][ii administrative-teritoriale respectiv a Municipiului Zal]u respectiv Ocolul Silvic Stejarul Zal]u;
d) consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asocia[iilor \i
funda[iilor înfiin[ate conform legii de pe raza Municipiului Zal]u;
Dup] asigurarea necesarului prev]zut în aliniatele de mai sus lemnul fasonat se poate valorifica altor solicitan[i din
unit][i administrative învecinate în baza unor parteneriate încheiate între Ocolul Silvic Stejarul \i respectivele unit][i
administrativ teritoriale cu acordul proprietarului.
A.2. Lemnul cu diametrul peste 24 cm la cap]tul sub[ire va fi valorificat ca lemn fasonat prin vânzare în licita[ie public]
sau prin negociere ca lemn fasonat. Dup] parcurgerea tuturor procedurilor de valorificare
prin licita[ie/negociere/vânzare direct] acest sortiment de lemn poate fi vândut direct oricarei persoane fizice sau juridice
solicitante, conform art. 51 din HG 715/2017 conform criteriilor de la punctul A.1.
B. Volumul de mas] lemnoas] care se va valorifica în anul 2018 este de 4267 mc din cota anului de produc[ie 2018, plus
volumul de aproximativ 2000 mc provenit din partizile aprobate spre exploatare pentru anul de produc[ie 2017 \i care va fi
exploatat \i valorificat în anul 2018, în total aproximativ 6267 mc. Acest volum va fi valorificat astfel:
B.1. Volumul lemnului de foc, precum \i lemnul rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maxim 24 cm,
care va fi valorificat prin vânzare direct] ca lemn fasonat este de aproximativ 4350 mc din care:
a) volumul propus pentru valorificare c]tre consumul popula[iei de pe raza teritorial] a Municipiului Zal]u este de 4000 mc;

30

b) volumul propus pentru consumul propriu al unit][ilor de interes local finan[ate integral sau par[ial de la bugetul local
al Municipiului Zal]u - SC Transurbis SRL 100mc \i SC Citadin Zal]u 150mc;
c) volumul propus pentru prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate public] a unit][ii administrativ-teritoriale
a Municipiului Zal]u, respectiv Ocolul Silvic Stejarul Zal]u este de 100 mc;
În func[ie de volumul r]mas disponibil la 31.07.2018, în urma centraliz]rii tuturor cererilor depuse de catre popula[ie
conform parteneriatului încheiat între Ocolul Silvic Stejarul Zal]u \i Municipiului Zal]u va fi valorificat] masa lemnoas] \i
altor solicitan[i.
B.2. Volumul lemnului peste 24 cm la capatul sub[ire care va fi valorificat ca lemn fasonat prin vânzare în licita[ie public]
sau prin negociere ca lemn fasonat este de aproximativ 1917 mc.
Art.5. Aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a p]durilor aflate în proprietatea public] a Municipiului Zal]u,
care reprezint] 10% din valoarea masei lemnoase vândute \i încasate în condi[iile legii provenite din produse principale,
secundare \i de igien] pentru anul 2018, respectiv a fondului de regenerare a p]durilor aflate în proprietatea public] a
Municipiului Zal]u, care reprezint] 15% din valoarea masei lemnoase vândute \i încasate în condi[iile legii provenite din
produse principale secundare \i de igien] pentru anul 2018.
Art.6. Alimentarea fondului de conservare \i regenerare a p]durilor se face la data la care resursele prev]zute la alin. (2)
devin exigibile, sumele vor fi virate în contul RO54RNCB0214110733790017 deschis la BCR Zal]u.
Art.7. Prelungirea Parteneriatului nr. 78678 din 08.12.2017 încheiat între Municipiul Zal]u \i Ocolul Silvic Stejarul
Zal]u, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 \i punerea la dispozi[ia persoanelor fizice \i unit][ilor de interes local finan[ate
integral sau par[ial de la bugetul de stat sau de la bugetul local a unui volum de 4000 mc prin vânzare direct] la pre[ul stabilit
prin HCL al Municipiului Zal]u nr. 279 din 28.09.2017, prin încheierea unui act adi[ional.
Art.8. 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 Patrimoniu, Direc[ia economic]
Direc[ia Tehnic], Ocolul Silvic Stejarul Zal]u

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.401
din 21 decembrie 2017
privind aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar de stat \i particular
din municipiul Zal]u, pentru anul \colar 2018-2019
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere Referatul comun întocmit de Direc[ia Economic] \i Direc[ia Resurse Umane ce are numarul 80.466/
15.12.2017 \i Avizul conform nr.10.494 din 14.12.2017 al ISJ Salaj;
V]zând prevederile Legii nr.1/2011 a educatiei nationale precum \i cele ale Ordinului METCS nr.5472/7.11.2017 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de \colarizare pentru înv][]mântul preuniversitar de stat, eviden[a
efectivelor de pre\colari \i elevi \colariza[i în unit][ile de înv][]mânt particular, precum \i emiterea avizului conform în
vederea organiz]rii re[elei unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar pentru anul \colar 2018 - 2019,
V]zând dispozitiile art. 36 alin 2 lit.d \i alin.6 lit a pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], cu
modificarile ulterioare.
În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] Re[eaua \colar] pentru înv][]mântul preuniversitar de stat \i particular din municipiul Zal]u, pentru anul
\colar 2018-2019,conform Anexei nr.1 ce face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic] \i Direc[ia Resurse umane .
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu :
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-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj,
-Primarul Municipiului Zal]u,
-Direc[ia Economic], Direc[ia resurse umane,
-Direc[ia administra[ie public] local],
-Inspectoratul |colar al jude[ului S]laj,
-aducerea la cuno\tin[] public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
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