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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr. 1
din 31 ianuarie 2017
privind alegerea pre\edintelui de \edin[] a Consiliului local pentru conducerea \edin[elor
Consiliului local din luna februarie 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit 'n \edin[] ordinar],
Având în vedere:
- HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare a Consiliului local;
- porivit prevederior Legii nr.393/2004 privind Statutul ale\ilor locali, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare .
În temeiul art. 35, 39(1) \i 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:

Art. 1 - Se alege pre\edinte de \edin[] doamna consilier Indreie\ Ana - Claudia pentru \edin[a Consiliului local din luna
februarie 2017.
Art. 2 - Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Pre\edintele de \edin[]
- Domnul Primar
- Dosar hot]râri /publicitate

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

HOT}RÂREA nr. 2
din 31 ianuarie 2017
privind aprobarea reorganiz]rii re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mant în UAT ora\ Jibou
pentru anul \colar 2017/2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a ordinar],

Având în vedere:
- adresa nr.10.296 din 15. 12. 2016 a Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj înregistrat] la Prim]ria Ora\ului JIBOU sub nr.
15983 din 15. 12. 2016, solicit]rile institu[iilor de înv][]mânt privind re[eaua \colara în anul 2017-2018,
- potrivit prevederilor OMENCS nr.5777 din 22.11. 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei
de \colarizare pentru înv][]mântul preuniversitar de stat, emiterea avizului conform în vederea organiz]rii re[elei unita[ilor
de înv][]mânt preuniversitar pentru anul \colar 2017/2018;
- adresa nr. 152 din 12 .01. 2017 a Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj privind emiterea @@Avizului Conform @@;
- expunerea de motive a domnului Primar, avizul favorabil al comisiei nr.2 a Consiliului local;
- prevederile Legii nr.1/2011 legea educa[iei na[ionale cu modific]rile \i complet]rile uletrioare, Legea nr.287/2009 Codul Civil
V]zând prevederile art. 36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] reorganizarea re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt în UAT ora\ul Jibou pentru anul \colar 2017/
2018, prev]zute în anexa la prezenta hot]râre potrivit aviz]rii comunicat] de Inspectoratul |colar S]laj pentru:
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-|coala Gimnazial] @@Lucian Blaga@@,
-Liceul Tehnologic @@Octavian Goga@@
-Liceul Teoretic @@Ion Agârbiceanu@@
-Gr]dini[a @@Prichindel@@
-Clubul Copiilor
Art.2. Prezenta se comunica cu:
-Inspectoratul |colar al Jude[ului S]laj
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul primar
- Unit][ile \colare din Uat ora\ Jibou
- Publicitate/ dosar de \edin[]

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr. 3
din 31 ianuarie 2017
privind aprobarea investi[iei @@Reabilitarea termic] a blocurilor de locuin[e O1 \i O2
situate în localitatea Jibou, str.Garoafelor@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a ordinar],
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.674 din 19. 01.2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor privind
aprobarea investi[iei @@Reabilitarea termic] a blocurilor de locuin[e O1 \i O2 situate 'n localitatea Jibou, str. Garoafelor;
- solicitarea nr.14.901 din 24. 11.2016 a Asocia[iei de proprietari Garoafelor O1 \i O2 din localitatea Jibou;
- expunerea de motive nr.675 din 20. 01. 2017 a domnului primar;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
- prevederile art.44-46 din Legea nr.273/2006 legea finan[elor publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
- prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat].
În temeiul art.45 alin.1 \i 2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] realizarea investi[iei Reabilitarea termic] a blocurilor de locuin[e O1 \i O2 situate în localitatea Jibou
str. Garoafelor conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaza domnul primar \i Compartimentul investi[ii,
managementul proiectelor.
Art. 3. Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Domnului primar
-Asocia[iei de proprietari Garoafelor O1 \i O2
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Publicitate /dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr. 4
din 31 ianuarie 2017
privind aprobarea investi[iei @@Reabilitarea termic] a cl]dirii Prim]riei Ora\ului JIBOU@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.672 din 19. 01. 2017 al compartimentului Investi[ii Managementul Proiectelor privind aprobarea
investi[iei @@Reabilitarea termic] a cl]dirii Prim]riei Ora\ului JIBOU@@ lansarea Ghidului specific din cadrul POR 2014-2020.
-expunerea de motive nr.673 din 20. 01. 2017 a domnului primar
-avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
- potrivit prevederilor art.44-46 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
-v]zând prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat].
În temeiul art.45 alin.1 \i 2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare

HOT}R}|TE:

Art.1 Se aprob] realizarea investi[iei @@Reabilitarea termic] a cl]dirii Prim]riei ora\ului Jibou @@ conform anexei parte
integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se 'ncredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Domnului primar
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Publicitate /dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU
HOTARAREA nr. 5
din 31 ianuarie 2017
privind aprobarea investi[iei @@Reabilitarea termic] la Liceul Teoretic @@Ion Agârbiceanu@@
din localitatea Jibou@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a ordinar],

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.672 din 19. 01. 2017 al compartimentului Investi[ii, managementul Proiectelor privind
aprobarea investi[iei @@Reabilitarea termic] la Liceul Teoretic @@Ion Agârbiceanu@@ din localitatea Jibou, adresa transmis] de
c]tre Liceul Teoretic prin care ne informeaz] c] sunt necesare lucr]ri de reabilitare a cl]dirii \colii, a cantinei \i a s]lii de
sport, deoarece starea cl]dirilor \i a instala[iilor este deteriorat], lansarea Ghidului specific din cadrul POR 2014-2020.
-expunerea de motive nr.673 din 20. 01. 2017 a domnului primar
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Potrivit prevederilor art.44-46 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
V]zând prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat].
În temeiul art.45 alin.1 \i 2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,.

HOT}R}|TE:

Art. 1. Se aprob] realizarea investi[iei @@Reabilitarea termic] la Liceul Teoretic @@Ion Agârbiceanu@@ din localitatea Jibou
@@ conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaza domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor
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Art. 3. Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Domnul primar
-Liceul Teoretic @@Ion Agârbiceanu@@ Jibou
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Serviciul Contabilitate
-Publicitate /dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr. 6
din 31 ianuarie 2017
privind aprobarea listei de investi[ii pe anul 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar], ,

Având în vedere raportul nr.682/20. 01. 2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor privind aprobarea
listei de investi[ii pe anul 2017.
V]zând prevederile:
-art.44,45,46 din Legea nr.273/2006 legea finan[elor publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
-art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice, republicat]
Având în vedere expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local.
În temeiul prevederilor art.45 alin. 1 \i 2 din din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] locala, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile uletrioare,

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] lista de investi[ii pe anul 2017, potrivit anexei parte integrant] din prezenta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaza domnnul Primar, Compartimentul investi[ii, managementul
proiectelor \i Serviciul contabilitate buget-finan[e.
Art.3-Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Domnului primar
-Compartimentul Managementul Proiectelor, Investi[ii
-Serviciul Contabilitate Buget Finan[e
-Dosar de \edin[a/publicitate

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr. 7
din 31 ianuarie 2017
privind aprobarea investi[iei @@Reabilitarea \i modernizarea str]zilor T. Vladimirescu \i
Odorheiului din localitatea Jibou@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.672 din 19. 01.2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor privind
aprobarea investi[iei @@Reabilitarea \i modernizarea str]zilor T. Vladimirescu \i Odorheiului@@ din localitatea Jibou
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-expunerea de motive nr.673 din 20. 01. 2017 a domnului primar
-avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Potrivit prevederilor art.44-46 din legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
V]zând prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001legea administra[iei publice locale, republicat].
În temeiul art.45 alin.1 \i 2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1 - Se aprob] realizarea investi[iei @@Reabilitarea \i modernizarea str]zilor T. Vladimirescu \i Odorheiului@@ din
localitatea Jibou.Valoarea estimat] a investi[iei este de 5.000.000lei+TVA. Cele dou] str]zi apar[in domeniului public al
ora\ului Jibou \i sunt componente ale drumului jude[ean DJ108A.Str]zile descrise sunt situate în intravilanul localita[ii
Jibou: aceste str]zi formeaz] o arter] principal] din ora\, f]când leg]tura între centru \i ie\irea spre municipiul Baia Mare \i
localitatea |oimu\, spre str]zile Stejarilor, C]r]midarilor, L]utarilor \i Ronei. Cele dou] str]zi sunt legate de P-[a 1 Decembrie
1918 \i de DJ 108A din care implicit fac parte.
Lucrarea care se realizeaz] const] în;
a) reabilitarea \i modernizarea structurii rutiere (prin excavare \i nu a\ternere straturi suprapuse), crearea de spa[ii verzi,
crearea de piste pentru bicicli\ti, reabilitarea \i modernizare canaliz]rii pluviale, modernizarea trotuarelor.
b) caracteristici, parametri \i date tehnice specifice, preconizate: L drumuri =2000 m, l][ime carosabil l=9 m, l][ime
acostamente =va avea aceea\i infrastructur] ca partea carosabil], canale pluviale acoperite pe ambele p]r[i, piste de bicicli\ti
cu l][imea de 1.20 m, spa[ii verzi în zonele unde se preteaz], relocarea utilit][ilor acolo unde este cazul.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
Art.3 .Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Domnul primar
-Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor
-Serviciul contabilitate
-Publicitate/dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr. 8
din 31 ianuarie 2017
privind revocarea Hot]r`rii nr. 154 din 20 ianuarie 2016

Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a ordinar],
Având în vedere raportul nr.531 din 17. 01. 2017 a Secretarului Ora\ului Jibou, expunerea de motive a domnului primar,
avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr..3 a Consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.9 \i art. 45 alin.. 1 din din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1 - Se revoc] Hot]r`rea nr. 154 din 20 ianuarie 2016, aceasta fiind emis] cu înc]lcarea legii .
Art.2 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] doamna secretar Opri\ Maria.
Art.3- Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnului primar
- Serviciul Contabilitate Buget Finan[e.
- Dosar de \edin[]/publicitate

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu
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Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCOL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr. 9
din 31 ianuarie 2017
privind 'nfiin[area Serviciului public de Iluminat, a Regulamentului \i Caietului de Sarcini \i a
modalit][ii de gestiune a serviciului
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a ordinar],
Având 'n vedere
-referatul nr.444 din 16. 01. 2017 a Compartimentului disciplin] în construc[ii \i protec[ia mediului privind înfiin[area
Serviciului Public de iluminat
-referatul nr.446 din 16. 01. 2017 a Compartimentului disciplin] în construc[ii \i protec[ia mediului privind aprobarea
Regulamentului Serviciului public de iluminat \i a Caietului de Sarcini
-referatul nr.448 din 16. 01. 2017 a compartimentului Disciplin] în construc[ii \i protec[ia mediului privind alegerea
modului de gestiune a serviciului de iluminat
-expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local.
V]zând prevederile:
Legii nr.230/2006 a Serviciului public de iluminat public
Legii nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilit][i, actualizat]
Ordinului nr.86/2007 al Autorit][ii Na[ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod]rie Comunal] pentru
aprobarea Regulamentului - cadru al Serviciului de iluminat public
Ordinului nr.87/2007 al Autorit][ii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod]rie Comunal] pentru
aprobarea Caietului de sarcini - cadru al Serviciului de iluminat public .
Potrivit prevederilor art.36 alin.2 lit.d coroborat cu art.36 alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 legea administra[iei
publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, republicat].
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 \i 2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] înfiin[area Serviciului de iluminat public la UAT ora\ Jibou
Art.2.Se aprob] Regulamentul Serviciului de Iluminat public \i a Caietului de Sarcini, potrivit anexei, parte integrant]
din prezenta hot]r`re.
Art.3. Se aprob] gestiunea delegate a Serviciului de iluminat public.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul disciplin] în construc[ii \i
protec[ia mediului.
Art.5. Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Domnului primar
-Compartimentului Disciplin] în construc[ii \i protec[ia Autoritatea Na[ional] de Reglementare pentru Serviciile publice
de Gospod]rie Comunal].
-Dosar hot]râri/publicitate

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Folti\ Radu
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Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
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