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CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 277 din 20 august 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism
@@Plan Urbanistic Zonal pentru prelungire strada Fabricii@@, beneficiar Municipiul Zal]u
HOT}RÂREA NR. 278 din 20 august 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism
@@Plan Urbanistic Zonal pentru construire magazin materiale de construc[ii, drumuri \i platforme,
parcaje, bran\amente la utilit][i, re[ele \i lucr]ri tehnico-edilitare în incint], pilon publicitar,
panouri de direc[ionare \i reclam], reclame fa[ad], cabin] poart], copertine, c]rucioare,
amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire, spa[ii verzi, amenajare accese, post trafo,
punct de conexiune, organizare de \antier \i opera[iuni cadastrale@@ - bd. Mihai Viteazu - str.
Fabricii, beneficiar: SC Dedeman SRL
HOT}RÂREA NR. 279 din 20 august 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan
Urbanistic Zonal pentru schimbare U.T.R. din SV3 în LFCM2@@ pentru imobilul teren particular,
proprietatea numitului Opri\ Andrei Mihai, situat în intravilanul municipiului Zal]u, pe strada
Gheorghe |incai, nr.27, înscris în C.F.nr. 53565, Nr. Cad. 53565, în suprafa[] de 865 mp
HOT}RÂREA NR. 302 din 20 august 2018 privind modificarea Anexei nr.2 a Regulamentului
privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de transport în regim de taxi \i în regim de
închiriere pe raza municipiului Zal]u, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Local nr. 57/10.03.2008
HOT}RÂREA NR. 303 din 20 august 2018 privind actualizarea Anexei nr. 1 la Caietul de
sarcini al activit][ii de administrare, între[inere \i exploatare parc]ri, apar[inând domeniului public
\i privat al Municipiului Zal]u, aprobat] prin Hot]rârea Consiliului Local nr. 165 din 24 mai 2018
HOT}RÂREA NR. 304 din 20 august 2018 privind modificarea Regulamentului pentru
activitatea de administrare, exploatare, între[inere \i modernizare pie[e din Municipiului Zal]u,
cu privire la func[ionarea Pie[ei agroalimentare centrale 'n imobilul Complex agroalimentar
S+P+E \i a unor tarife aferente acestei pie[e
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 277
din 20 august 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru prelungire
strada Fabricii@@, beneficiar Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 39505 din 25.06.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1480 din 28.11.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 39505 din 25.06.2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 50063 din 09.08.2017, nr. 38587 din 20.06.2018 \i nr.
48575 din 06.08.2018, Avizul nr. 14 din 21.06.2018 aprobat de Comisia Local] de Urbanism \i Amenajarea Teritoriului
Zal]u, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 19 din 02.08.2018;
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1 lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] republicat];
În baza art.45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru prelungire strada Fabricii@@ (în zona situat] în
intravilanul Municipiului Zal]u care cuprinde suprafa[a de teren m]rginit] de Valea Zal]ului, limita PUZ Servicii de Interes
General-str. M]cie\ilor \i limita intravilanului Municipiului Zal]u conform PUG 2010), ini[iat] \i finan[at] de Municipiul
Zal]u, documenta[ie de urbanism anex], parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
Zonal aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de
specialitate.
Art.3.Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru prelungire strada Fabricii@@,
este de 3 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condi[iile expres
reglementate de lege.
Art.4.Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6.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 urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului,
- OCPI S]laj, beneficiari
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 278
din 20 august 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru construire magazin
materiale de construc[ii, drumuri \i platforme, parcaje, bran\amente la utilit][i, re[ele \i lucr]ri
tehnico-edilitare în incint], pilon publicitar, panouri de direc[ionare \i reclam], reclame fa[ad],
cabin] poart], copertine c]rucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire, spa[ii
verzi, amenajare accese, post trafo, punct de conexiune, organizare de \antier \i opera[iuni
cadastrale@@ - bd. Mihai Viteazu - str. Fabricii, beneficiar: SC Dedeman SRL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 41483 din 03.07.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1501 din 05.12.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism ce au fost emise
de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 41483 din 03.07.2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 28766 din 04.05.2018, nr. 41159 din 02.07.2018 \i nr. 48675 din
06.08.2018, Avizul de oportunitate nr. 4 din 28.03.2018 aprobat prin Dispozi[ia nr. 794 din 17.04.2018, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr.
18 din 02.08.2018;
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1 lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului \i
urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016 din 26 februarie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a
documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului dezvolt]rii
regionale \i turismului;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru construire magazin materiale de construc[ii, drumuri \i platforme,
parcaje, bran\amente la utilit][i, re[ele \i lucr]ri tehnico-edilitare în incint], pilon publicitar, panouri de direc[ionare \i reclam], reclame fa[ad],
cabin] poart], copertine c]rucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire, spa[ii verzi, amenajare accese, post trafo, punct de
conexiune, organizare de \antier \i opera[iuni cadastrale@@ - bd. Mihai Viteazu - str. Fabricii, ini[iat] \i finan[at] prin grija investitorului SC
Dedeman SRL, documenta[ie de urbanism Anex] ce face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin
prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.
Art.3.Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru construire magazin materiale de construc[ii,
drumuri \i platforme, parcaje, bran\amente la utilit][i, re[ele \i lucr]ri tehnico-edilitare în incint], pilon publicitar, panouri de direc[ionare \i
reclam], reclame fa[ad], cabin] poart], copertine c]rucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire, spa[ii verzi, amenajare accese,
post trafo, punct de conexiune, organizare de \antier \i opera[iuni cadastrale@@ - bd. Mihai Viteazu - str. Fabricii, beneficiar: SC Dedeman SRL,
este de 2 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condi[iile expres reglementate de lege.
Art.4.Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în termen de 15 zile de
la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format electronic, pentru preluarea informa[iilor în
sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i
Administra[iei Publice.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6.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 urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului,
- OCPI S]laj, beneficiar,
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 279
din 20 august 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare U.T.R.
din SV3 în LFCM2@@ pentru imobilul teren particular, proprietatea numitului
Opri\ Andrei Mihai, situat în intravilanul municipiului Zal]u, pe strada Gheorghe |incai, nr.27,
înscris în C.F. nr. 53565, Nr. Cad. 53565, în suprafa[] de 865 mp
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 38894 din 21.06.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1033 din 22.08.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 38894 din 21.06.2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 17027 din 12.03.2018, nr. 36026 din 07.06.2018 \i nr.
48463 din 06.08.2018, Avizul de oportunitate nr. 9 din 07.12.2017 aprobat prin Dispozi[ia nr. 1095 din 29.06.2018, precum
\i Avizul Arhitectului \ef nr. 20 din 02.08.2018;
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1 lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare U.T.R. din SV3 în LFCM2@@ ini[iat]
\i finan[at] prin grija investitorului Opri\ Andrei Mihai pentru imobilul teren particular situat în intravilanul municipiului
Zal]u, pe strada Gheorghe |incai nr.27, înscris în C.F. nr. 53565, Nr. Cad. 53565, în suprafa[] de 865 mp, documenta[ie de
urbanism, anex] parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul
Urbanistic Zonal aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise
de organele de specialitate.
Art.3.Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare U.T.R. din SV3 în
LFCM2@@ pentru imobilul teren particular, proprietatea numitului Opri\ Andrei Mihai, situat în intravilanul municipiului
Zal]u, pe strada Gheorghe |incai, nr.27, înscris în C.F. nr. 53565, Nr. Cad. 53565, în suprafa[] de 865 mp, este de 3 ani de la
data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condi[iile expres reglementate de lege.
Art.4.Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6.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 urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului,
- OCPI S]laj, beneficiar,
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 302
din 20 august 2018
privind modificarea Anexei nr.2 a Regulamentului privind organizarea \i func[ionarea serviciului
public de transport în regim de taxi \i în regim de închiriere pe raza municipiului Zal]u, aprobat
prin Hot]rârea Consiliului Local nr. 57/10.03.2008
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
-Referatul Direc[iei Tehnice - Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice nr. 50100/14.08.2018 \i
Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
-Dispozi[iile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi \i în regim de închiriere, ale Ordinului MIRA nr. 356/
2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2008;
- Hot]rârea Consiliului Local nr. 57/10.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea \i func[ionarea
serviciului public de transport în regim de taxi \i în regim de închiriere pe raza municipiului Zal]u, ulterior modificat] prin
Hot]rârile Consiliului Local nr. 301/30.10.2008, nr. 50/23.02.2009, nr. 237/16.09.2013 \i nr. 307/26.10.2017;
În baza art. 36 alin. 2 lit d, art. 36 alin. 6 lit.a \i art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] modificarea Anexei nr. 2 a Regulamentului privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de
transport în regim de taxi \i în regim de închiriere pe raza municipiului Zal]u, aprobat prin HCL nr. 57/10.03.2008, conform
anexei la prezenta hot]râre.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic].
Art. 3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Primarul Municipiului Zal]u;
Direc[ia Tehnic];
Direc[ia administra[ie public] local];
Direc[ia Economic], Direc[ia Patrimoniu;
SADP Zal]u;
Aducere la cuno\tin[] public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
Anex]
la Hot]r`rea nr.302
din 20 august 2018

STA{IILE |I LOCURILE DE A|TEPTARE TAXI
1. Str. Avram Iancu - parcarea vis-à-vis de Complexul alimentar - 5 locuri;
2. Pia[a Iuliu Maniu - în fa[a cl]dirii Transilvania - 15 locuri;
3. Str. Unirii - în fa[a hotelului Porolissum - 3 locuri;
4. B-dul M. Viteazu - în fa[a magazinului Nazaret - 10 locuri;
5. B-dul M. Viteazu - în fa[a bl. B 120 - 10 locuri;
6. Str. Armoniei - la |c. Gimnazial] I. Maniu - 10 locuri;
7. B-dul M. Viteazu - zona Astralis - 5 locuri;
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8. Str. S. B]rnu[iu - parcarea de la intersec[ia cu str. G-ral Dragalina - 5 locuri;
9. Str. S. B]rnu[iu - vis-a-vis de bl A 4 - 25 locuri;
10. Str. Voievod Gelu - vis-a-vis de Mol - 5 locuri;
11. Str. Porolissum - vis-a-vis de |c. Gimnazial] Porolissum - 5 locuri;
12. Str. 22 Decembrie 1989 - Clubul Tineretului - 3 locuri;
13. Str. S. B]rnu[iu - |c. C. Coposu - 8 locuri;
14. Str. Traian - lâng] |coala nr. 13 - 3 locuri;
15. Ortelec - Centru, lâng] |coal] - 5 locuri;
16. Str. Gh. Doja- lâng] parcul Br]det - 4 locuri;
17. Str. Avram Iancu - parcarea vis-a-vis de \c. A. Iancu - 5 locuri;
18. Parcarea Sala Sporturilor - 8 locuri - marf];
19, Parcarea din pia[a agroalimentar] central] - 5 locuri.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 303
din 20 august 2018
privind actualizarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al activit][ii de administrare, între[inere \i
exploatare parc]ri, apar[inând domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u, aprobat] prin
Hot]rârea Consiliului Local nr. 165 din 24 mai 2018
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Tehnice - Serviciul de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice nr. 50097 din 13.08.2018;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate;
- În baza Hot]rârii Consiliului Local nr. 165 din 24 mai 2018 privind reducerea deficitului de locuri de parcare \i
eficientizarea modului de utilizare a parc]rilor publice apar[inand domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u;
- [inând cont de prevederile art. 5 pct. 2 lit. j, art. 7 \i art. 10 din OG nr. 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public \i privat de interes local;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) \i c), art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1. Actualizarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al activit][ii de administrare, între[inere \i exploatare parc]ri,
apar[inând domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u - Parc]rile publice apar[inând domeniului public \i privat al
municipiului Zal]u, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] - Serviciul de Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilit][i Publice.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj, Consiliul Jude[ean S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic], Direc[ia Patrimoniu, Direc[ia Urbanism, Direc[ia Resurse Umane;
- Direc[ia Corp Control, Direc[ia Tehnic];
- SDADP.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 304
din 20 august 2018
privind modificarea Regulamentului pentru activitatea de administrare, exploatare, între[inere \i
modernizare pie[e din Municipiului Zal]u, cu privire la func[ionarea Pie[ei agroalimentare
centrale 'n imobilul Complex agroalimentar S+P+E \i a unor tarife aferente acestei pie[e
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul comun al Direc[iei Tehnice \i Direc[iei Economice nr.50172 /14.08.2018, Adresa Serviciului
de Administrare a Domeniului Public Zal]u nr. 6510/03.08.2018; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al municipiului Zal]u,
-Hot]rârea Consiliului Local al municipiului Zal]u nr.25 din 16.02.2015 privind completarea Regulamentului \i Caietului
de sarcini pentru activitatea de administrare, exploatare, între[inere \i modernizare pie[e din municipiului Zal]u, în sensul
reglement]rii func[ion]rii Pie[ei Agroalimentare Centrale în imobilul Complex agroalimentar S+P+E;
- Hot]rârea Consiliului Local al municipiului Zal]u nr.374 din 21.12.2017 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
- Prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor m]suri de reglementare a pie[ei produselor din sectorul agricol,
care instituie obliga[ii referitoare la exercitarea activit][ilor de comer[ cu am]nuntul în zone publice \i sanc[ioneaz]
nerespectarea acestor obliga[ii 350/2005;
- HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public \i privat de interes local,
-În conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) a Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional], cu modific]rile ulterioare.
În temeiul art.36 alin.(1), alin (2) lit.c \i d, \i alin. 6 lit. a) pct. 19, art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea Anexei nr.1-Regulament pentru func[ionarea Pie[ei agroalimentare centrale ce func[ioneaz], 'n cadrul
imobilului Complex agroalimentar S+P+E din Municipiul Zal]u, 1a Hot]rârea Consiliului Local nr. 25/16.02.2015, dup]
cum urmeaz]:
- completarea capitolului 3, punctul 3 Sectorizarea pie[ei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplas]rii
punctelor de vânzare - ETAJ prin completarea obiectului de activitate cu:
@@ e-Spa[ii pentru birouri, comercializarea articolelor de 'mbr]c]minte \i 'nc]l[]minte, articolelor din piele \i accesorii,
ziarelor \i articolelor de papet]rie, echipamentelor pentru telecomunica[ii, cadouri \i suveniruri, activit][i de între[inere corporal]
(frizerie-coafor, manichiur]-pedichiur], solar, fitness, organizare evenimente socio-culturale - expozi[ii, prezent]ri produse);@@
- completarea capitolului 3, punctul 3 -Sectorizarea pie[ei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplas]rii
punctelor de vânzare - @@N EXTERIORUL HALEI@@ prin modificarea literei a) - din @@Spatii vânzare pepeni pe platforma
dinspre cl]direa CNS@@ 'n : @@ a- Suprafa[a teren pentru închiriere pe platforma dinspre cl]direa CNS@@.
Art.2 (1). Modificarea Anexei 3, punctul 3 -@@Tarife practicate pentru utilizarea locurilor publice 'n Hala Agro Alimentar]@@
a Hot]rârea Consiliului Local nr. 374/21.12.2017 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, astfel:
(1). Eliminarea tarifului @@ Tarif de pornire la licitatie structuri vanzare, inclusiv de prest]ri servicii cu contorizare separat]
de energie electric] \i ap] - \i aprobarea a dou] noi tarife astfel:
- @@ Tarif de pornire la licita[ie structuri v`nzare, inclusiv de prest]ri servicii cu contorizare separat] de energie electric]
\i ap], situate la etaj- 25 de lei/mp/lun];
- @@ Tarif de pornire la licita[ie structuri v`nzare, inclusiv de prest]ri servicii cu contorizare separat] de energie electric]
\i ap], situate la parter -50 lei/mp/lun];
(2).Modificarea tarifului @@Tarif depozitare \i v`nzare pepeni (platforma exterioar] cl]diri, 'nspre CNS)-3,20 lei mp/zi, în
@@ Tarif 'nchiriere suprafa[] teren pe platforma dinspre cl]direa CNS- 1,00 lei/mp/zi;@@
(3).Modificarea tarifului @@Tarif de pornire la licita[ie spa[iu depozitare \i v`nzare pepeni (platforma exterioar] cl]dirii
'nspre CNS), 'n cazul 'n care exist] mai multe solicit]ri- 83,20 lei/mp/lun]@@ în @@Tarif de pornire la licita[ie 'nchiriere
suprafa[a teren pe platform] dinspre cl]direa CNS 'n cazul 'n care exist] mai multe solicit]ri- 26 lei/mp/lun]@@ .
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i Direc[ia Economic] .
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Art.4.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[ia Administra[ie Public] Local]
- Direc[ia economic], Direc[ia Tehnic]
- Direc[ia patrimoniu
- SADP Zal]u

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

*Anexele la Hot]r`rile Consiliului Local al Municipiului Zal]u pot fi consultate 'n format letric (pe suport de h`rtie)
de persoanele interesate la afi\ierul Prim]riei Municipiului Zal]u \i 'n format electronic (scanat PDF) pe site-ul institu[iei
- www.zalausj. ro- la sec[iunea Consiliul local/Hot]r`rile Consiliului Local.

Redac[ia \i administra[ia:
Consiliul Jude[ean S]laj
Zal]u - P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12
telefon 0260/662064, fax 0260/661097,
e-mail: monitor_oficialsj@cjsj.ro
ISSN 1222-9601
8

