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HOT}R~REA nr.115 din 29 noiembrie 2017 pentru achizi[ionare foc de artificii cu ocazia s]rb]torilor de
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA nr.114
din 29 noiembrie 2017
pentru achizi[ionare calendare \i agende personalizate
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.@@d@@, alin.(6),lit.@@a@@, pct.1,4,5,6 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- raportul de specialitate nr.11.485/23.11.2017 al viceprimarului comunei |}RM}|AG prin care propune achizi[ionarea
de calendare \i agende personalizate;
- Expunerea de motive a primarului cu nr.11.514/24 noiembrie 2017;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Avizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei |}RM}|AG nr.11.624/29 noiembrie 2017.
În temeiul art.45,alin.(1) ) \i ale art.115,alin.(1),lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] achizi[ionarea de calendare \i agende personalizate la o valoare
de 14.000 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i
resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA nr.115
din 29 noiembrie 2017
pentru achizi[ionare foc de artificii cu ocazia s]rb]torilor de Anul Nou \i decora[iuni luminoase
pentru s]rb]torile de iarn]
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art.36 (2), lit.@@d@@, alin.(6),lit.@@a@@, pct.1;4;5;6 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- raportul de specialitate nr.11.484/23.11.2017 al viceprimarului comunei |}RM}|AG prin care propune achizi[ionarea
foc de artificii cu ocazia s]rb]torilor de Anul Nou \i decora[iuni luminoase pentru s]rb]torile de iarn];
- Expunerea de motive a primarului cu nr.11.516/24 noiembrie 2017;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Avizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei |}RM}|AG nr.11.625/29 noiembrie 2017;
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În temeiul art.45, alin.(1) ) \i ale art.115,alin.(1), lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] achizi[ionare foc de artificii cu ocazia s]rb]torilor de Anul Nou
la o valoare de 20.000 lei, precum \i decora[iuni luminoase pentru s]rb]torile de iarn] la o valoare de 30.000 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i
resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}R~REA nr.117
din 29 noiembrie 2017
pentru stingerea crean[elor la bugetul local al comunei ale S.C. S}LAJUL S.A. |}RM}|AG
prin trecerea în proprietatea comunei a unui imobil proprietate a debitorului
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art.36, alin.(2) lit@@b@@, alin.(4),lit@@c@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- cererea subscrisei SC.S}LAJUL SA |}RM}|AG, precum \i raportul de specialitate nr.11.502/24 noiembrie 2017 al secretarului
comunei cu privire la propunerea pentru stingerea crean[elor la bugetul local al S.C. S}LAJUL S.A. |}RM}|AG prin trecerea în domeniul
privat al comunei a unor imobile proprietatea debitorului;
- prevederile art. 263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur] fiscal];
- Expunerea de motive a Primarului comunei |}RM}|AG nr.6716/21.12.2015;
- Avizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei |}RM}|AG nr.11.627/29 noiembrie 2017;
"n temeiul art.45, alin.(2), lit.@@c@@ \i ale art.115 alin.(l), Ut. @@b@@ din Legea nr. 215/2001, privind administra[ia public] local], republicat] cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Aprob] stingerea crean[elor la bugetul local al comunei |}RM}|AG reprezentând impozite \i taxe locale al S.C. S}LAJUL S.A.
|}RM}|AG în valoare de 8352 lei prin trecerea în domeniul privat al comunei a unui imobil proprietatea debitorului format din teren intravilan
în suprafa[] de 1360 mp. cu depozit de explozivi |}RM}|AG.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i
resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei |}RM}|AG;
- Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}R~REA nr.118
din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea valorii de investi[ie a proiectului intitulat @@ Alimentare cu ap] , canalizare \i
sta[ie de epurare în localit][ile Lompirt \i Ili\ua@@ comuna |}RM}|AG, jude[ul S]laj
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul Salaj,

Având în vedere:
- Raportul viceprimarului comunei cu nr.11568/28 noiembrie 2017 \i Expunerea de motive a primarului comunei |}RM}|AG nr. 11.569/
28 noiembrie 2017 privind aprobarea:
- valorii de investi[ie a proiectului intitulat @@Alimentare cu ap] , canalizare \i sta[ie de epurare în localit][ile Lompirt \i Ili\ua@@comuna
|}RM}|AG, jude[ul S]laj, cu o valoare total] de 9.679.338,75 lei, din care pentru Alimentare cu ap] în localit][ile Lompirt \i Ili\ua 4.678.129,35 \i pentru Canalizare menajer] \i sta[ie de epurare în localit][ile Lompirt \i Ili\ua - 5.001209,40 lei - proiect realizat în baza
contractului încheiat cu Administra[ia Fondului pentru Mediu;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.11.628/29.11.2017;
În temeiul art.45 alin.(1) \i art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administra[iei Publice Locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.l. (1) Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj aprob] valoarea de investi[ie a proiectului intitulat@@Alimentare cu ap],
canalizare \i sta[ie de epurare în localit][ile Lompirt \i Ili\ua@@, comuna |}RM}|AG, jude[ul S]laj, cu o valoare total] de 9.679338,75 lei din
care: pentru Alimentare cu ap] în localit][ile Lompirt \i Ili\ua - 4.678.129,35 lei \i pentru Canalizare menajer] \i sta[ie de epurare în localit][ile
Lompirt \i Ili\ua - 5.001209,40 lei - proiect realizat în baza contractului încheiat cu Administra[ia Fondului pentru Mediu.
(2) Valoarea total] a investi[iei de 9.679338,75 lei a proiectului de la alin.1 se compune din: - constructor - 8.642.885,21 lei;
- consultan[] pentru implementare - 83.150,06 lei;
- studiu de fezabilitate - 49.600 lei;
- consultan[] achizi[ii publice - 72.800 lei;
- proiectare - 74.163,16 lei;
- ridic]ri topografice - 6.200 lei;
- diriginte de \antier - 40.000 lei;
- Analiz], verificare, avize \i alte autoriza[ii - 710.540,32 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] primarul comunei, domnul DOMBI ATTILA JANOS, primarul comunei \i Compartimentul
buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar hot]râri.
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA nr.119
din 29 noiembrie 2017
privind înfiin[area func[iei de administrator public, aprobarea criteriilor, proceduri \i atribu[ii
specifice func[iei de administrator public al comunei |}RM}|AG
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- prevederile art.36, alin.(2), lit.a) \i ale art.112, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
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republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i cele ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl]tit din
fonduri publice;
- Raportul de specialitate nr.11.363 din 20 noiembrie 2017 întocmit de secretarul comunei prin care se propune aprobarea
criteriilor, procedurilor \i atribu[iilor specifice func[iei de administrator public al comunei |}RM}|AG;
- Expunerea de motive a primarului comunei |}RM}|AG nr.11.364/20.11.2017;
- Avizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei |}RM}|AG nr.11.629/29 noiembrie 2017.
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) \i art.115 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, adopt] urm]toarea,

HOT}RÂRE:
Art.1. Se aprob] înfiin[area la nivelul comunei |}RM}|AG a func[iei de administrator public, cu încadrarea în limita
num]rului maxim de posturi aprobate.
Art.2. Se aprob] criteriile, procedurile \i atribu[iile specifice func[iei de administrator public al comunei |}RM}|AG,
conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Se împuternice\te Primarul Comunei |}RM}|AG, ca prin compartimentele de specialitate, s] duc] la îndeplinire
procedurile legale pentru ocuparea func[iei de administrator public.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarului Comunei |}RM}|AG;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.119
din 29 noiembrie 2017

CRITERIILE, PROCEDURILE |I ATRIBU{IILE SPECIFICE FUNC{IEI DE
ADMINISTRATOR PUBLIC AL COMUNEI |}RM}|AG
A. CRITERIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA FUNC{IEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC
Administratorul public poate fi angajat ca urmare a unui concurs, în limita num]rului maxim de posturi aprobate, iar candidatul trebuie s]
îndeplineasc] cumulativ urm]toarele criterii:
- S] aib] cet][enia român] \i domiciliul în România;
- S] cunoasc] limba român] scris \i vorbit;
- S] cunoasc] cel pu[in o limb] str]in] la nivel avansat;
- S] aib] vârsta minim] reglementat] de prevederile legale;
- S] aib] capacitate deplin] de exerci[iu;
- S] aib] o stare de s]n]tate corespunz]toare unei func[ii de conducere, atestat] pe baza adeverin[ei medicale eliberat] de medicul de familie
sau de unit][ile sanitare abilitate;
- S] nu fi fost condamnat pentru s]vâr\irea unei infrac[iuni de fals sau alte fapte de corup[ie, infrac[iuni înf]ptuite cu inten[ie, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea func[iei de administrator public;
- S] nu fi desf]\urat activit][i de poli[ie politic], astfel cum este definit] de lege;
- S] fie absolvent de studii superioare de lung] durat], absolvite cu diplom] de licen[], în domeniul economic, juridic sau administrativ;
- S] aib] o vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an;
- S] aib] cuno\tin[e de operare pe calculator, nivel avansat;
- S] aib] abilit][i de organizare \i coordonare, de analiz] \i sintez], planificare \i ac[iune strategic], control \i depistarea deficien[elor;
- S] aib] capacitate rela[ional] cu superiorii, colegii, subordona[ii \i publicul, de consilier \i spirit de ini[iativ];
B. PROCEDURI DE SELEC{IE A CANDIDA{ILOR PENTRU FUNC{IA DE ADMINISTRATOR PUBLIC
- Ocuparea func[iei de administrator public se face prin concurs, organizat în condi[iile legisla[iei aplicabile personalului contractual, respectiv
HG nr. 286/ 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea pricipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunz]tor func[iilor contractuale \i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pl]tit din fonduri publice cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Concursul const] în:
- Selec[ia dosarelor candida[ilor - Rezultatul select]rii dosarelor de înscriere se afi\eaz] de c]tre secretarul comisiei de concurs, cu men[iunea
@@admis@@ sau @@respins@@, înso[it] de motivul respingerii dosarului, la sediul autorit][ii ori institu[iei publice organizatoare a concursului
- Proba scris] - const] în redactarea unei lucr]ri pe baza întreb]rilor preg]tite de comisia de concurs - 2 seturi a câte 5 întreb]ri. Prin proba scris]
se testeaz] cuno\tin[ele teoretice necesare ocup]rii postului pentru care se organizeaz] concursul. Subiectele pentru proba scris] se stabilesc pe baza
tematicii de concurs, astfel încât s] reflecteze capacitatea de analiz] \i sintez] a candida[ilor, în concordan[] cu nivelul \i specificul postului pentru
care se organizeaz] concursul.
În vederea organiz]rii concursului pentru ocuparea func[iei de administrator public, primarul comunei dispune publicarea unui anun[ prin
mijloacele mass-media na[ionale, afi\area la sediul prim]riei \i publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III a.
Anun[ul va con[ine în mod obligatoriu: denumirea func[iei pentru care se organizeaz] concursul, principalele cerin[e ale postului stabilite
potrivit prevederilor din fi\a postului, lista documentelor necesare înscrierii la concurs, locul \i data limit] de depunere a dosarelor candida[ilor,
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condi[iile generale \i specifice pentru ocuparea postului, tipul probelor de concurs, locul, data \i ora desf]\ur]rii acestora, bibliografia \i alte date
necesare desf]\ur]rii concursului.
Pentru înscrierea la concurs, candida[ii vor prezenta un dosar care s] con[in] urm]toarele documente:
- Cererea de înscriere la concurs;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care atest] nivelul studiilor \i ale altor acte care atest] efectuarea unor specializ]ri \i îndeplinirea condi[iilor specifice;
- Copia carnetului de munc], conform] cu originalul sau, dup] caz, o adeverin[] care s] ateste vechimea în munc] \i în specialitatea studiilor;
- Cazier judiciar;
- Adeverin[] medical] care s] ateste starea de s]n]tate corespunz]toare unei func[ii de conducere, eliberat] cu cel mult 6 luni anterior derul]rii
concursului, de c]tre medicul de familie al candidatului sau de c]tre unit][ile sanitare abilitate;
- Curriculum Vitae Europass;
Numirea în func[ia de adminsitrator public se face prin dispozi[ia primarului, în condi[iile legii, pe o perioad] determinat] (egal] cu mandatul
primarului).
Eliberarea din func[ia de administrator public se face prin dispozi[ia primarului comunei în urm]toarele situa[ii:
- La expirarea mandatului primarului;
- Prin acordul de voin[] a p]r[ilor;
- Renun[area de c]tre administratorul public la mandatul încredin[at;
- Condamnarea penal] cu executare;
- Condamnarea penal] cu suspendare pentru o fapt] care are leg]tur] cu func[ia de administrator public;
- Deces ;
- Alte situa[iiprev]zute de lege \i specificate în contractul de management.
Pentru activitatea desf]\urat], administratorul public are dreptul la un salariu, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 - privind
salarizarea personalului pl]tit din fonduri publice. Salariul de baz] se stabile\te de c]tre primar, în condi[iile legii, în func[ie de tipul unit][ii
administrativ teritoriale \i de atribu[iile stabilite în fi\a postului, între limite astfel: limita minim] este salariul de baz] al secretarului UAT iar limita
maxim] este indemniza[ia primarului.
Administratorul public r]spunde pentru întreaga activitate desf]\urat] în fa[a primarului, sau înlocuitorului de drept al acestuia, consiliul local.
C. ATRIBU{II SPECIFICE ADMINISTRATORULUI PUBLIC
În exercitarea func[iei, administratorul public îndepline\te în principal, urm]toarele atribu[ii:
- Identific] oportunit][ile de accesare a fondurilor europene pentru proiectele cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei;
- Estimeaz] \i gestioneaz] resursele umane, financiare, tehnice \i/sau materiale pentru punerea în aplicare a Strategiei de dezvoltare a comunei;
- Coordoneaz] realizarea lucr]rilor de investi[ii, prin intermediul aparatului de specialitate al primarului, în limitele \i competen[ele date de
primar, prin contractul de management \i fi\a postului;
- Propune proiecte privind fondurile structurale;
- Persoana responsabil] cu atribuirea contractelor de achizi[ie public];
- Implementeaz] politici publice;
- Coordoneaz], îndrum], monitorizeaz] \i r]spunde de Compartimentul Eviden[a Persoanelor \i Stare Civil] \i de Compartimentul Buget,
Contabilitate, Resurse Umane \i Salarizare;
- Monitorizeaz] evolu[ia obiectivelor finan[ate din bugetul local \i din fonduri externe;
- Aplic] principii \i tehnici moderne privind managementul financiar al proiectelor cu finan[are extern];
- Evalueaz], revizuie\te \i face propuneri pentru îmbun]t][irea practicilor curente;
- Îndepline\te \i alte atribu[ii relevante postului, încredin[ate de primar prin act administrativ, stabilite prin fi\a postului;
- R]spunde de toat] activitatea desf]\urat] în fa[a primarului comunei \i a Consiliului Local.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}R~REA nr.120
din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea H.C.L. nr.88/2017 privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 39/2011 Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,

Având în vedere:
- prevederile art.36, (2) lit.@@d@@ \i ale alin. (6), lit.@@a@@, pct.4 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate public], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate al viceprimarului comunei |}RM}|AG cu nr.11.594/29 noiembrie 2017 prin care propune
modificarea H.C.L. nr.88/2017, privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 39/2011 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc
domeniul public al comunei |}RM}|AG;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.11.596/29 noiembrie 2017;
- Avizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei |}RM}|AG nr.11.630/29 noiembrie 2017,
În temeiul art.68,alin.(1)\i ale art.115 lit.@@a@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Adopt] urm]toarea,

HOT}RÂRE:

Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] modificarea Anexei la H.C.L. nr.88/2017 privind completarea
Anexei nr.1 la HCL nr. 39/2011 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG în sensul c]
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se modific] valoarea de inventar a investi[iilor cuprinse în Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Consiliul local aprob] completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 39/2011 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul
public al comunei |}RM}|AG cu imobilele cuprinse în Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozi[ii se încredin[eaz] Compartimentul registrul agricol \i fond funciar \i
Compartiment buget, contabilitate, resurse umane \i salarizare.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- Compartiment registrul agricol \i fond funciar;
- Compartiment buget, contabilitate, resurse umane \i salarizare;
- Dosarul \edin[];
- Dosar hot]râri.
Anex]
la Hot]r`rea nr.120
din 29 noiembrie 2017

B: TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUC{II
Nr. Crt

Codul de clasificare

DENUMIREA

ELEMENTE DE

BUNULUI

IDENTIFICARE

Teren viran

|}RM}|AG, strada

Anul

dobândirii sau

dup] caz, d]rii

Valoarea de
inventar

Situa[ia juridic]

în folosin[]

1.

1.1.5

2017

0

Trandafirilor, nr. 17

Domeniul public
comunal conform

Suprafa[a:1400 mp

HCL 88/2017

Vecinii:

N – Proprietate privat],
Maghiar Ovidiu

V – Str. Trandafirilor
E – Str. Castelului

S – Proprietate privat],
Vincze Stefan

C: ALIMENTARE CU AP} POTABIL}
Nr.

Codul de

DENUMIREA

Crt

clasificare

BUNULUI

Anul

Valoarea de

Situa[ia

dobândirii sau,

inventar

juridic]

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

dup] caz, d]rii
în folosin[]

1.

1.8.6

Conducte pentru
alimentare cu ap],

re[ele de distribu[ie

Lompirt, lungimea de 10.413 m:
DJ 110 B – 4.620 m

Str. Româneasc] – 1.360 m
Str. Ady Endre – 1.888 m

Str. Dealu cu Vânt – 160 m
Str. Nova – 380 m

Str. Cimitir – 863 m
Str. C]min – 410 m

Domeniul

2017
819.588

public

334.931,2

conform HCL

241.264
28.384
67.412

153.096,2
72.734

Str. Deal – 732 m

129.856,8

Str. Cimitirului – 194 m

34.415,6

Str. Viitorului – 607 m

107.681,8

Ili\ua, lungimea total] de 4.662 m:
Str. Bisericii – 323 m

Str. Trandafirilor – 1.793 m

Str. Poiana M]gurii – 480 m
Str. Nou] – 818 m

Str. Livezilor – 447 m
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57.300,2

318.078,2
85.152

145.113,2
79.297,8

comunal
88/2017

2.

1.8.6

Conduct] de

aduc[iune ap]

|}RM}|AG – 4.300 m – de la sta[ia de
pompare (|}RM}|AG) pân] la

2017

683.243,58

rezervoarele de ap] (Lompirt)

Domeniul

public

comunal

conform HCL
88/2017

3.

1.8.8

-Sta[ie de captare

-Sta[ie de pompare
-Sta[ie de tratare

516.725,37

Domeniul

c]r]mid], împrejmuit]. Sta[ia de captare

83.949,56

comunal

adâncime, acoperite cu capace de beton de

124.522,56

88/2017

|}RM}|AG, parcela Hidvegiret,

suprafa[a 100.000 mp, construc[ie de

2017

este compus] din 3 pu[uri forate, de 100 m
1m²

public

conform HCL

Vecinii:

N – drum de exploata[ie agricol]
V – canal

E – proprietate privat]
S – canal

4.

1.8.8.

Rezervoare ap]

2 rezervoare din fibr] de sticl], cu
capacitatea de 100 m³,

2017

595.324,82

Domeniul

public

comunal

Vecinii:

conform HCL

N – comuna |}RM}|AG

88/2017

V – comuna |}RM}|AG
E – comuna |}RM}|AG
S – comuna |}RM}|AG

D. RE{EA DE CANALIZARE
Domeniul
5

public

Canal pentru evacuarea apelor

Sat Lompirt, lungimea de 8.909 m

uzate si SP (statii de pompare)

2017

comunal
conform HCL

DJ 110 B – 1.935 m, cu 60 c]mine de trecere,

498.030,3

cu SP în suprafa[a: 2m x 2m, construc[ie din
beton.
Vecinii:
N- Teren privat
V- Teren privat
E- drum
S- DJ 110 B
Str. Româneasc] – 831 m
Str. Ady Endre – 3.419 m, cu SP suprafa[a: 2m
x 2m, construc[ie din beton.
Vecinii:

213.882,78

N- str. Cimitirului
V- teren privat

879.982,22

E- str. Ady Endre
S-Domeniul Public
Str. Dealu cu Vânt – 363 m
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934.428,94

Str. Nova – 379 m

97.547,02

Str. Cimitir – 844 m

217.228,72

Str. C]min – 412 m

106.040,56

Str. Deal – 726 m

186.857,88

88/2017

Sat Ili\ua, lungimea de 8.292 m
DJ 110 B – 3663 m cu 2 SP: SP in suprafa[a:

942.782,94

2m x 2m, construc[ie din beton.
Vecinii:
N-Teren privat
V- Domeniul public
E – Domeniul public
S - DJ 110 B
SP in suprafata: 2m x 2m,
Vecinii:
N – domeniul public
V – teren privat
E – DJ 110 B
S - canal
Str. Cimitirului – 178 m

45.813,64

Str. Bisericii – 396 m

101.922,48

Str. Viitorului – 691 m cu SP suprafa[a: 2m x

177.849,58

2m, construc[ie din beton.
Vecinii:
N- Str. Viitorului
V- Domeniul public
E- Domeniul public
S- Domeniul public
Str. Trandafirilor – 1.210 m cu 2 SP:

311.429,8

SP in suprafa[a: 2m x 2m, construc[ie din beton.
Vecinii:
N- Valea Le\en[e
V- Teren privat
E- Str. Tradafirilor
S- Valea Le\en[e
SP in suprafa[a: 2m x 2m, construc[ie din beton
Vecinii:
N- Domeniul public
V- Teren privat
E- Str. Trandafirilor
S- Valea Le\en[e
Str. Poiana M]gurii – 467 m

120.196,46

Str. Nou] – 877 m, cu SP in suprafa[a: 2m x

225.722,26

2m, construc[ie din beton
Vecinii:
N- Domeniul public
V- Teren privat
E- Str. Nou]
S- Domeniul public
Str. Livezilor – 810 m, cu SP in suprafata de:
2m x 2m, construc[ie din beton
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208.477,8

Vecinii:
N- Str. Livezilor
V- Domeniul public
E- Domeniul public
S- Valea Le\en[e

6 1.8.4.

Conduct] refulare

SP0 – intrare în localitatea |}RM}|AG, în

2017 573.901,34

lungime de 1600 ml, cu subtraversare Valea
Zal]u, Linie Cale Ferat] Zal]u-Carei \i DN 1F

Domeniul
public
comunal
conform HCL
88/2017

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA nr.122
din 29 noiembrie 2017
pentru completarea H.C.L. nr.55/2011, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap] \i
canalizare c]tre S.C. Compania de Apa Some\ S.A. Cluj
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art. 11 alin.( 2) \i ale art. 36 alin. (2) litera @@d@@ \i @@e@@ alin. (6) litera @@a@@, pct.14 , alin. ( 7) litera @@c@@, din Legea nr. 215/2001
privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Expunerea de motive cu nr.11.527/24 noiembrie 2017;
- Raportul de specialitate al viceprimarului cu nr. 11526/24 noiembrie 2017 pentru completarea H.C.L. nr.55/2011 privind delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu ap] si canalizare c]tre S.C. Compania de Ap] Some\ S.A. Cluj;
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 11.632/29 noiembrie 2017;
- prevederile art. 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit][i publice, ale art. 17 , art. 18 alin (2) , articolele 21-24
\i art. 41 alin(l) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap] \i de canalizare;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap] \i canalizare semnat între Asocia[ia Regional] pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Some\ - Tisa, a c]rui membru este comuna |}RM}|AG \i S.C. Compania de Ap] S.A;
- art. 59 din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public] , cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1.Aprob] completarea Anexei nr.l la H.C.L.nr.55/2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap] \i canalizare c]tre
S.C. Compania de Apa Some\ S.A. Cluj cu bunurile proprietatea comunei |}RM}|AG, c]tre Compania de Ap] Some\ S.A, respectiv re[ea
de alimentare cu ap] \i re[ea de canalizare în localit][ile Lompirt \i Ili\ua, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2 Durata concesiunii acestor bunuri c]tre Compania de Ap] Some\ S.A este pe durata existen[ei Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimenatre cu ap] si canalizare, semnat între Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Some\-Tisa, a
c]rui membru este comuna |}RM}|AG \i S.C. Compania de Ap] Some\ S.A.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii
din Bazinul Some\-Tisa.
Art.4 Prezenta hot]râre se comunic] cu :
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul comunei;
-Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Some\ - Tisa;
-Dosar \edin[];
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.122
din 29 noiembrie 2017

C: ALIMENTARE CU AP} POTABIL}
Nr.

Codul de

DENUMIREA

Crt

clasificare

BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Anul

Valoarea de

Situa[ia

dobândirii sau,

inventar

juridic]

dup] caz, d]rii
în folosin[]

1.

1.8.6

Conducte pentru

Lompirt, lungimea de 10.413 m:

re[ele de distribu[ie

Str. Româneasc] – 1.360 m

alimentare cu ap],

DJ 110 B – 4.620 m

2017

819.588
241.264

Str. Ady Endre – 1.888 m

334.931,2

Str. Dealu cu Vânt – 160 m

28.384

Str. Nova – 380 m

67.412

Str. Cimitir – 863 m

Str. Cimitirului – 194 m

34.415,6

Str. Viitorului – 607 m

107.681,8

Str. Bisericii – 323 m

318.078,2

Str. Poiana M]gurii – 480 m

85.152

Str. Nou] – 818 m

145.113,2

Str. Livezilor – 447 m
aduc[iune ap]

pompare (|}RM}|AG) pân] la

88/2017

57.300,2

Str. Trandafirilor – 1.793 m

|}RM}|AG – 4.300 m – de la sta[ia de

conform HCL

129.856,8

Ili\ua, lungimea total] de 4.662 m:

Conduct] de

comunal

72.734

Str. Deal – 732 m

1.8.6

public

153.096,2

Str. C]min – 410 m

2.

Domeniul

79.297,8
2017

683.243,58

rezervoarele de ap] (Lompirt)

Domeniul
public

comunal

conform HCL
88/2017

3.

1.8.8

-Sta[ie de captare

-Sta[ie de pompare
-Sta[ie de tratare

|}RM}|AG, parcela Hidvegiret,

516.725,37

Domeniul

c]r]mid], împrejmuit]. Sta[ia de captare

83.949,56

comunal

adâncime, acoperite cu capace de beton de

124.522,56

suprafa[a 100.000 mp, construc[ie de

2017

este compus] din 3 pu[uri forate, de 100 m
1m²

public

conform HCL
88/2017

Vecinii:

N – drum de exploata[ie agricol]
V – canal

E – proprietate privat]
S – canal

4.

1.8.8.

Rezervoare ap]

2 rezervoare din fibr] de sticl], cu
capacitatea de 100 m³,

2017

595.324,82

Vecinii:

Domeniul
public

comunal

N – comuna |}RM}|AG

conform HCL

V – comuna |}RM}|AG

88/2017

E – comuna |}RM}|AG
S – comuna |}RM}|AG

D. RE{EA DE CANALIZARE
5.

1.8.4

Canal pentru

Sat Lompirt, lungimea de 8.909 m

evacuarea apelor uzate

DJ 110 B – 1.935 m, cu 60 c]mine de

si SP (sta[ii de

trecere, cu SP în suprafa[a: 2m x 2m,

pompare)

2017

498.030,3

construc[ie din beton.
Vecinii:

N- Teren privat
V- Teren privat
E- drum

S- DJ 110 B

Str. Româneasc] – 831 m

Str. Ady Endre – 3.419 m, cu SP

suprafa[a: 2m x 2m, construc[ie din beton.

213.882,78
879.982,22

Vecinii:

N- str. Cimitirului
V- teren privat

E- str. Ady Endre

S-Domeniul Public

Str. Dealu cu Vânt – 363 m

934.428,94

Str. Cimitir – 844 m

217.228,72

Str. Nova – 379 m

Str. C]min – 412 m
Str. Deal – 726 m
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97.547,02

106.040,56
186.857,88

Sat Ili\ua, lungimea de 8.292 m

DJ 110 B – 3663 m cu 2 SP: SP în
suprafa[a: 2m x 2m, construc[ie din beton.

942.782,94

Vecinii:

N-Teren privat
V- Domeniul public
E – Domeniul public
S - DJ 110 B
SP in suprafata: 2m x 2m,
Vecinii:

N – domeniul public
V – teren privat
E – DJ 110 B
S - canal

Str. Cimitirului – 178 m

45.813,64

Str. Bisericii – 396 m

101.922,48

Str. Viitorului – 691 m cu SP suprafa[a:

177.849,58

2m x 2m, construc[ie din beton.
Vecinii:
N- Str. Viitorului
V- Domeniul public
E- Domeniul public

S- Domeniul public
Str. Tradafirilor - 1210 m cu 2 SP

311.429,8

SP in suprafa[a: 2m x 2m, construc[ie din beton
Vecinii:
N-Valea Le\en[e
V- Teren privat
E- Str. Trandafirilor
S- Valea Le\en[e
SP in suprafa[a: 2m x 2m, construc[ie din beton
Vecinii:
N - Domeniul public
V- Teren privat
E- Str. Trandafirilor
S- Valea Le\en[e
Str. Poiana M]gurii – 467 m

120.196,46

Str. Nou] – 877 m, cu SP in suprafa[a: 2m x

225.722,26

2m, construc[ie din beton
Vecinii:
N- Domeniul public
V- Teren privat
E- Str. Nou]
S- Domeniul public
Str. Livezilor – 810 m, cu SP in suprafata de:

208.477,8

2m x 2m, construc[ie din beton
Vecinii:
N- Str. Livezilor
V- Domeniul public
E- Domeniul public
S- Valea Le\en[e
6 1.8.4.

Conduct] refulare

SP0 – intrare în localitatea |}RM}|AG, în
lungime de 1600 ml, cu subtraversare Valea
Zal]u, Linie Cale Ferat] Zal]u-Carei \i DN 1F

2017 573.901,34

Domeniul
public
comunal
conform HCL
88/2017
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA nr.126
din 13 decembrie 2017
pentru rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV al anului 2017
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art.36 (2), lit.@@b@@, alin.(4), lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
- prevederile art.49, alin.(7) din Legea nr.273/2006, privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul compartimentului buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane nr.11.381/11 decembrie 2017 cu privire la propunerea pentru
rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV 2017;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.11.832/11 decembrie 2017.
În temeiul art.45, (2), lit.@@a@@\i al art.115, lit.@@b@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul IV al anului 2017 cu suma total]
de 8.000 lei, atât la partea de venituri, cât \i la partea de cheltuieli, dup] cum urmeaz]:
La partea de venituri:
- cod 04.02.04 - @@Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale@@ - cu suma de 8.000 lei
La partea de cheltuieli: lei
EXPLICA{II

COD

articol

SUPLIMENTARE

ADMINISTRA{IE – carbuni

51.01.03

20.01.03

1.400

SPORT - carbuni

67.05.01

20.01.03

5.600

DRUMURI |I PODURI – ’ntre[inere \i repara[ii

84.03.01

20.02.00

1.000

Art.2. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] rectificarea bugetului local prin vir]ri de credite, f]r] modificare la total buget
aprobat, dup] cum urmeaz]:
La partea de cheltuieli: lei
EXPLICA{II

COD

ARTICOL

DIMINUARE

SUPLIMENTARE

ADMINISTRA{IE –

51.01.03

20.01.30

-33.000

-

20.01.06

-

+25.000

20.05.30

-

+2.000

20.13.00

-15.000

-

20.30.02

-2.000

-

cheltuieli materiale

20.30.30
C}MINE CULTURALE

67.03.07

cheltuieli materiale
TOTAL

X

+23.000

20.01.03

-

4.000

20.02.00

4.000

-

X

54.000

54.000

Art.3. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] rectificarea bugetului local la partea de cheltuieli prin modificarea Listei de
investi[ii, f]r] modificare la total buget aprobat, dup] cum urmeaz]:
EXPLICA{II

COD

BUGET

INFLUEN{E

INI{IAL
ACHIZI{IE U|} IGNIFUG} CENTRAL}

51.01.0371.01.01-

13

-

BUGET
RECTIFICAT

+6

+6

PACHET PC (XEROX 2 BUC.LAPTOP 6 BUC.

-

+65

+65

-

+3

+3

-

+90

+90

65.04.02-

100

-100

-

61.05.00-

208

-64

144

308

-

308

51.01.03-

CALCULATOR 6 UNIT}{I, MONITOR 5 BUC.

71.01.03

MULTIFUNC{IONAL} 4 BUC.
ECRAN LCD 2 BUC

51.01.0371.01.02

ACHIZI{IE AUTOTURISM DACIA DUSTER

51.01.0371.01.02

REABILITARE |I MODERNIZARE

58.01.03

INFRASTRUCTUR} |COLAR} LICEUL
TEHNOLOGIC NR.1 |}RM}|AG – POR M}SURA
3.1(SF)

LUCR}RI DE CONSTRUIRE GARAJ

AUTOSPECIAL} PSI DIN COMUNA |}RM}|AG –

71.01.01

(SF,PT,AVIZE)
TOTAL

X

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA nr.128
din 13 decembrie 2017
privind demolarea construc[iilor situate în localitatea |}RM}|AG, str.Minerilor, nr.31
(incinta S.C. S]lajul S.A.) înscrise în CF nr.51377 aflate în stare avansat] de degradare
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate al viceprimarului cu nr.11.834/11 decembrie 2017 privind propunerea de demolare a construc[iilor
situate în localitatea |}RM}|AG, str.Minerilor,nr.31(incinta S.C. S]lajul S.A.) înscrise în CF nr.51377 aflate în stare avansat]
de degradare, precum \i a Procesului verbal de constatare nr.11.785/11.12.2017.;
- Expunerea de motive a primarului cu nr.11.835/11 decembrie 2017;
În temeiul art.45, alin.(1) ) \i ale art.115,alin.(1),lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] demolarea construc[iilor situate în localitatea |}RM}|AG,
str.Minerilor, nr.31(incinta S.C. S]lajul S.A.) înscrise în CF nr.51377, aflate în stare avansat] de degradare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei \i Compartimentul urbanism
\i achizi[ii publice.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
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- Domnului primar;
- Domnului viceprimar;
- Compartiment urbanism \i achizi[ii publice;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}R~REA nr.129
din 13 decembrie 2017
privind conferirea distinc[iei @@DIPLOMA DE AUR@@ familiilor care în anul 2017 împlinesc
50 ani de c]snicie
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art.36 (8) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate privind propunerea de acordare a distinc[iei @@DIPLOMA DE AUR@@ familiilor care în anul 2017 împlinesc 50 ani
de c]snicie înregistrat la nr.11.763 din 7 decembrie;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.11.764 din 7 decembrie 2017;
În temeiul art.45 (1) \i ale art.115 , lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. (1) Consiliul Local al comunei |}RM}|AG confer] distinc[ia @@DIPLOMA DE AUR@@ familiilor care în anul 2017 împlinesc 50
ani de c]snicie.
(2) Familiile care în anul 2017 împlinesc 50 de ani de c]s]torie sunt cele prev]zute în anexa la prezenta hot]râre.
Art.2. Diploma de aur va fi înmânat] familiilor în \edin[a consiliului local al comunei |}RM}|AG din data de 27 decembrie 2017.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Familiilor prev]zute în anexa la prezenta hot]râre.
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.129
din 13 decembrie 2017

LISTA PRIVIND FAMILIILE CARE ÎN ANUL 2017 ÎMPLINESC 50 ANI C}SNICIE
Nr. crt.

Nume \i prenume so[

Nume \i prenume so[ie

0
1
2.

1

Domiciliul

Data c]s]toriei

2

3

BALOG ANDOR

|}RM}|AG, str.Izvorului nr.13

20.05.1967

CSOKA ANTON

|}RM}|AG, sat Ilisua,nr.25

23.12.1967

BALOG ELISABETA
CSOKA MARIA

3.

CSOKA GYULA

|}RM}|AG, sat Ili\ua nr.290

02.02.1967

4.

CSOKA ZSIGMOND

|}RM}|AG, sat Ili\ua nr.251

02.02.1967

CSOKA ESTERA
CSOKA IDA
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5.
6.

7.
8.
9.

DEMJEN IULIU

|}RM}|AG, sat Lompirt,

DEMJEN IULIANA

str.Principal],nr.69

ERDEI ALEXANDRU

|}RM}|AG, str.S]lajului,

18.11.1967

GAL NICOLAE

|}RM}|AG, sat Lompirt,

20.11.1967
28.01.1967

ERDEI ILEANA

nr.152

GAL IRMA

str.Principal],nr.33

07.12.1967

KOCSIS ANDOR

|}RM}|AG,

KOCSIS ECATERINA

str.Prim]verii,nr.49

KORODI ZOLTAN

|}RM}|AG, str.Parcului,nr.17

18.06.1967
04.02.1967

KORODI ECATERINA
10.
11.

NAGY LUDOVIC

|}RM}|AG, str.S]lajului

NAGY SARA

nr.93

SZASZ ISTVAN-KALMAN

|}RM}|AG, str.G]rii,nr.39

13.05.1967

SZASZ VARVARA

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}R~REA nr.130
din 13 decembrie 2017
privind achizi[ionarea unui imobil - cl]dire cu teren aferent, situate în localitatea |}RM}|AG, str.Florilor
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,

Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. (2) lit. c) \i ale art.123 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul viceprimarului comunei |}RM}|AG, înregistrat cu nr. 11.910/13 decembrie 2017, prin care se propune achizi[ionarea unui
imobil - cl]dire cu teren aferent, situate în localitatea |}RM}|AG, str.Florilor;
- Epunerea de motive a primarului comunei |}RM}|AG cu nr.11.911/13 decembrie 2017;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) \i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art. 1. - Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] achizi[ionarea unui imobil - cl]dire cu teren aferent în suprafa[] de 1302 mp,
situate în localitatea |}RM}|AG, str.Florilor la pre[ul de 14.200 lei.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se asigur] de c]tre primarul comunei |}RM}|AG, domnul Dombi Attila Janos.
Art. 3. - Prezenta hot]râre se comunic], prin intermediul secretarului comunei |}RM}|AG, în termenul prev]zut de lege, cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarului comunei;
-Afi\area la sediul prim]riei;
- pe pagina de internet www.sarmasag.ro;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

HOT}RÂREA nr.133
din 27 decembrie 2017
privind actualizarea listei bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin.2 lit. @@c@@ \i ale art.120 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
- Raportul de specialitate nr.11.760/7 decembrie 2017 al viceprimarului comunei pentru actualizarea inventarului bunurilor care alc]tuiesc
domeniul public al comunei |}RM}|AG;
- Expunerea de motive nr.11.761/7 decembrie 2017 a primarului comunei;
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- prevederile art. 19 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate public], modificat] \i completat] prin Legea nr.224/2016;
-Avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului local nr.12.356/27 decembrie 2017.
În temeiul art.45 (1) \i al art.115(1),lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
Consiliul local adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Se abrob] actualizarea listei bunurilor care apar[in domeniului public al comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj, conform anexei, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. La data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri se abrog] H.C.L. nr.39/2011 cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane \i
Compartimentul registrul agricol \i fond funciar.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Consiliul Jude[ean S]laj;
Primarul comunei;
Compartiment buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA nr.134
din 27 decembrie 2017
pentru aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt din comuna |}RM}|AG
pentru anul \colar 2018-2019
Consiliului Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art.36 (2),lit.@@d@@, alin.(6),lit.@@a@@,pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local],republicat] cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- Adresa cu nr.9759 \i 9764/15.11.2017 a Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj \i Raportul de argumentativ privind reorganizarea re[elei
\colare cu nr.11.704/5.12.2017;
- Expunerea de motive a primarului comunei |}RM}|AG nr.11.705/5.12. 2017;
- prevederile art.61, alin.1 \i 2 din Legea nr.1/2011 a educa[iei na[ionale, art.22(2) din anexa la O.M.E.N nr.5472/7.11.2017;
- Avizul conform al Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj cu nr.10.499/13.12.2017;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.12.357/27 decembrie 2017;
În temeiul art.45 (1) \i ale art.115 , alin.@@1@@lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Aprob] Re[eaua \colar] a unit][ilor de înv][]mânt din comuna |}RM}|AG pentru anul \colar 2018-2019, conform Anexei nr.1,
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei, DOMBI ATTILA - JANOS.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Inspectoratului |colar al jude[ului S]laj;
- Liceul Tehnologic nr.1 |}RM}|AG;
- Domnului primar, DOMBI ATTILA-JANOS;
- Site - ul www.primariasarmasag.ro
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond
17

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.134
din 27 decembrie 2017

1
2
3

Înv][]mânt de
mas]

Rural

Înv][]mânt de mas] Rural
Înv][]mânt de mas] Rural

CIF

Cod SIIIR

3161104362

Înv][]mânt de mas] Rural

3162102021

7

Înv][]mânt de mas] Rural

3162102021

8

Înv][]mânt de mas] Rural

3162102075

9

10

1. Înv][]mânt de

Rural

3162102075

Înv][]mânt de mas] Rural

3162102012

mas]

(PJ/AR)

PJ

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1,

PJ

|}RM}|AG/LIC
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1,

3161104362

Înv][]mânt de mas] Rural

unitate

|}RM}|AG/LIC

3161104362

5

Tip
Denumirea unit][ii de 'nv][]mânt

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1,

3161104362

4

func[ioneaz] (dac] exist])

Crt.

Tip unitate

NR. HCL/an în baza c]ruia

Nr.

Mediul de reziden[]

RE{EAUA
unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar cu personalitate juridic] care func[ioneaz] în anul \colar 2018 - 2019

PJ

|}RM}|AG/GIM
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1,
|}RM}|AG/PRI
|COALA GIMNAZIAL} NR.2
|}RM}|AG/GIM
2

|COALA GIMNAZIAL} NR.2
|}RM}|AG/PRI
|COALA GIMNAZIAL} @@ADY ENDRE@@
LOMPIRT/GIM
|COALA GIMNAZIAL} @@ADY ENDRE@@
LOMPIRT/PRI
\COALA PRIMAR] @@ILOSVAI SELYMES
PETER@@ ILI\UA/PRI

Nr grupe
Cod SIIIR
unitate PJ

Localitatea

3161104362 SARMASAG
3161104362
3161104362

SARMASAG
SARMASAG

Adresa

Telefon

Fax

PRIMAVE

026065502 026065502

RII, NR.15

6

6

E-mail

lisarmasag@yahoo.com

PRIMAVER
II, NR.15
PRIMAVER
II, NR.16
PRIMAVER

Nr total

Nr total

clase PJ

elevi PJ

29

591

13

300

6

119

10

172

Nr

anteprescol antepreșcol
ari/prescola ari/prescola
ri/clase elevi

ri/ elevi

26

425

3

35

3

50

PJ

3161104362

SARMASAG

AR

3162102021

SARMASAG

AR

3162102021

SARMASAG

AR

3162102075

LOMPIRT

nr.51

4

60

AR

3162102075

LOMPIRT

nr.51

3

44

AR

3162102012

ILISUA

nr.64

3

44

II, NR.17
str.Minerilor
, nr.15
str.Minerilor
, nr.15

str.Castanilo

11

Înv][]mânt de mas] Rural

3162102039

GRADINITA CU PN NR.1 |}RM}|AG/PRE AR

12

Înv][]mânt de mas] Rural

3162101983

GRADINITA CU PN NR.2 |}RM}|AG/PRE

3162101983 SARMASAG

13

Înv][]mânt de mas] Rural

3162101992

GRADINITA CU PN NR.3 |}RM}|AG/PRE

3162101992 SARMASAG

1

28

14

Înv][]mânt de mas] Rural

3162102066

GRADINITA CU PN LOMPIRT/PRE

3162102066 LOMPIRT

nr.51

2

40

15

Înv][]mânt de mas] Rural

3162102003

GRADINITA CU PN ILISUA/PRE

3162102003 ILISUA

nr.64

2

31

3162102039 SARMASAG

r, Nr.4

str.Parcului,
Nr.11
str.Garoafel
or, Nr.3

3

54

2

39

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA nr.135
din 27 decembrie 2017
pentru aprobarea Planului de ocupare a func[iilor publice al aparatului de specialitate al
primarului \i a serviciilor publice de interes local pentru anul 2018
Consiliului Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art.36 (2),lit.@@a@@, alin.(3),lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i ale Ordinului nr.7660/2006 priviund aprobarea instruc[iunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a func[iilor publice;
- raportul nr.12.133/18 decembrie 2017 al primarului cu privire la propunerea de aprobare a Planului de ocupare a
func[iilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei \i a serviciilor publice de interes local pentru anul 2018
\i Expunerea de motive cu nr.12.134/18 decembrie 2017;
- planul de ocupare a func[iilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei \i a serviciilor publice de
interes local pentru anul 2018;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.12.359/27 decembrie 2017;
În temeiul art.46, (1) \i ale art.115 alin.(1), lit.@@b@@din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat],
cu modifc]rile \i complet]rile ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Aprob] Planul de ocupare a func[iilor publice pe anul 2018 al aparatului de specialitate al primarului comunei \i a
serviciilor publice de interes local, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei |]rm]\ag.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Judetul Salaj;
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- Primarului comunei |]rm]\ag;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Gombos Zsigmond

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.135
din 27 decembrie 2017

PLAN DE OCUPARE A FUNC{IILOR PUBLICE
Func[ia public]

Nr.maxim de
func[ii publice

Nr. De func[ii

pe anul 2018
Nr.de func[ii

publice ocupate publice vacante

Nr.maxim de

Nr.maxim de

func[ii publice

func[ii publice

Nr.maxim de

Nr.maxim de

Nr.maxim de

func[ii publice func[ii publice func[ii publice

care vor fi

supuse

rezervate

rezervate

care vor fi

înfiin[ate

reorganiz]rii

promov]rii

promov]rii

ocupate prin

‒

‒

rapide
‒

recrutare

‒

secretar al jude[ului

‒

‒

secretar al consiliului local

1

1

‒

‒

‒

‒

director general

‒

‒

‒

‒

‒

‒

director general adjunct

‒

‒

‒

‒

‒

‒

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorit][ilor administra[iei

‒
‒

‒

publice locale
director executiv din cadrul institu[iilor subordonate

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorit][ilor
administra[iei publice locale

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

director executiv adjunct din cadrul institu[iilor publice subordonate

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

șef serviciu

2

‒

2

2

‒

2

șef birou

‒

‒

‒

‒

‒
‒

func[ii publice de conducere specifice

‒

‒

‒

‒

Total categoria func[ionari publici de conducere

3

1

2

2

auditor clasa I grad profesional asistent

‒

‒

‒

‒

‒

‒

auditor clasa I grad profesional principal

‒

‒

‒

‒

‒

‒

auditor clasa I grad profesional superior

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier juridic clasa I grad profesional principal

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier juridic clasa I grad profesional superior

0

0

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier clasa I grad profesional debutant

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier clasa I grad profesional asistent

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier clasa I grad profesional principal

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

consilier clasa I grad profesional superior

2

2

‒

‒

‒

‒

‒

‒

expert clasa I grad profesional debutant

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

2

expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior

‒

‒

‒

‒

‒
‒

inspector clasa I grad profesional debutant

2

2

‒

‒

1

‒

‒

inspector clasa I grad profesional asistent

5

3

2

0

1

2

‒

2

inspector clasa I grad profesional principal

6

4

0

0

3

3

0

0

inspector clasa I grad profesional superior

5

2

0

3

‒

0

‒

0

func[ii publice specifice clasa I

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

alte func[ii publice specifice (manageri publici)

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Total func[ii publice clasa I

21

13

2

3

5

5

0

2

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

func[ii publice specifice clasa II

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Total func[ii publice clasa II

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

referent clasa III grad profesional debutant

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

2

0

0

1

‒

0

referent clasa III grad profesional principal

-

0

0

1

0

0

‒

‒

referent clasa III grad profesional superior

4

4

‒

0

‒

1

‒

0

func[ii publice specifice clasa III

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Total func[ii publice clasa III

5

5

2

1

0

1

‒

2

Total func[ii publice execu[ie

26

18

4

4

5

6

‒

4

TOTAL FUNC{II PUBLICE

29

19

6

‒

5

7

0

6
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.136
din 27 decembrie 2017
pentru modificarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al Consiliului Local al Comunei
|}RM}|AG
Consiliului Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
prevederile art.36 alin.(2) lit. @@a@@, alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate nr. 12.109/18.12. 2017 \i expunerea de motive nr. 12.110/ 18 decembrie 2017 a primarului
comunei |}RM}|AG;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul ale\ilor locali, cu modific]rile \i complet]rile aduse prin Legea nr.
249/2006;
- prevederile Legii nr. 673/2002 pentru aprobarea Ordonan[ei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare \i func[ionare a consiliilor locale;
- prevederile art.40 din Legea - cadru nr.153/2017 pentru salarizarea personalului pl]tit din fonduri publice, modificat]
\i completat] prin OUG nr.91/2017;
- Avizul comisiilor de specialitate al consiliului local cu nr. 12.360/ 27 decembrie 2017;
În temeiul art.45 (1) \i al art.115, lit.@@b@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Se modific] Regulamentul de organizare \i func[ionare al Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,
astfel: La CAPITOLUL VII - Drepturile \i obliga[iile consilierilor locali, art. 79, alin. 2 va avea urm]torul con[inut: @@Indemniza[ia
de \edin[] pentru membrii consiliului local care particip] la \edin[ele ordinare ale consiliului \i ale comisiilor de specialitate
va fi în cuantum de 10% din indemniza[ia lunar] a primarului.@@
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul \i Compartiment buget, contabilitate,
salarizare \i resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Consilierii locali ai comunei |}RM}|AG;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
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