MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.9
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
14 februarie 2018
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr.173 din 19.12.2017 privind aprobarea Planului de ac[iuni de interes
local pe anul 2018
HOT}RÂREA nr.176 din 19.12.2017 privind completarea Hot]rârii nr.159/24.11.2017 privind
trecerea din domeniului public în domeniul privat a unor mijloace fixe, puncte de colectare situate
în str.Castanilor \i A.Iancu în vederea cas]rii acestora, retragerea din administrarea \i gestionarea
Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] Ecodes S]laj a celor dou] puncte de colectare
HOT}RÂREA nr.177 din 19.12.2017 privind acceptarea propunerii ofertei de dona[ie a
unui teren aflat în proprietatea Parohiei Reformate Jibou
HOT}RÂREA nr.178 din 19.12.2017 privind trecerea din domeniul public 'n domeniul
privat a unor mijloace fixe concesionate c]tre Compania de Ap] Some\ S.A. 'n vederea
scoaterii din func[iune \i cas]rii acestora
HOT}RÂREA nr.186 din 19.12.2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 pentru
finan[area unui obiectiv de investi[ii puncte gospod]re\ti îngropate din excedentul anului anterior
HOT}RÂREA nr.187 din 19.12.2017 privind aprobarea contului de execu[ie bugetar]
pentru trim. IV 2017
HOT}RÂREA nr.188 din 19.12.2017 privind modificarea titlului proiectului aprobat
prin HCL 65/2017 din @@REABILITAREA TERMIC} A BLOCURILOR O1 |I O2
SITUATE "N LOCALITATEA JIBOU, STR. GAROAFELOR@@ în @@LUCR}RI DE
INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE
BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@ \i modificarea art.1 din HCL nr.65/27.06.2017
HOT}RÂREA nr.189 din 19.12.2017 privind suplimentarea fondurilor necesare realiz]rii
investi[iei @@Puncte subterane de colectare a de\eurilor menajere în ora\ul Jibou @@
HOT}RÂREA nr.190 din 19.12.2017 privind completarea domeniului public de interes
local cu un imobil / apartament situat în strada Libert][ii nr. 25 ap.3 bloc L.17 \i darea
acestuia în administrarea Spitalului Or]\enesc Jibou
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.173
din 19.12.2017
privind aprobarea Planului de ac[iuni de interes local pe anul 2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- raportul nr.14.000/04.12 2017 al Compartimentului Disciplina în Construc[ii \i Protec[ia Mediului
- expunerea de motive a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;
V]zând prevederile art. 28 alin (2 \i 3) din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 36 (2) lit.d, (6) pct. 9 \i art. 45 (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] Planul de ac[iuni de interes local pe anul 2018 conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar \i Compartimentul Disciplina în Construc[ii \i
Protec[ia Mediului.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- dl.Primar;
- dl.viceprimar;
- compartimentul Disciplina în construc[ii \i Protec[ia Mediului;
- compartimentul buget finan[e contabilitate;
- mijloace de publicitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.173
din 19 decembrie 2017
PLAN DE AC{IUNI DE INTERES LOCAL - ANUL 2018
întocmit in conformitate cu prevederile HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, art. 28,alin.(2) si (3)
Obiectiv

Ac[iuni \i m]suri întreprinse

Lucr]ri de între[inere a cur][eniei pe raza

Între[inere cur][enie alei parcuri, trotuare,

administrativ teritorial]

parc]ri

Lucr]ri de între[inere a cur][eniei in pia[a

Lucr]ri de între[inere in pia[a agroalimentar] \i

Agroalimentar], obor \i capel]

Termen de realizare

Resurse

Permanent

Beneficiarii Legii 416/2001

Marian Dores

Permanent

Beneficiarii Legii 416/2001

Poli[ia local]

Golirea co\urilor stradale

Responsabili

Poli[ia local]

obor

Igienizarea mobilierului \i a tarabelor din pia[a
agroalimentar]

Lucr]ri de între[inere la capel]
( interior \i exterior)
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Marian Dores

Lucr]ri de între[inere spa[ii verzi

S]pat

Nivelat

Plantat,sem]nat

Martie-aprilie

Beneficiarii Legii 416/2001

Dezmu\uroit trandafiri

Poli[ia local]

Marian Dores

T]ieri de între[inere arbori \i arbu\ti
Cosit (greblat,m]turat)
Plivit

S]pat

Poli[ia local]

Martie-Noiembrie

Beneficiarii Legii 416/2001

Septembrie-Noiembrie

Beneficiarii Legii 416/2001

Udat

Greblat
T]ieri corec[ie trandafiri
Mu\uroit trandafiri

Defri\area resturilor vegetale
T]ieri de între[inere arbori \i arbu\ti
Igienizarea spa[iilor verzi

V]ruit pomii \i bordurile aferente spa[iilor
verzi

Poli[ia local]
Marian Dores

Martie-mai

Beneficiarii Legii 416/2001

Poli[ia local]
Marian Dores

Cur][area albiilor râului Some\ \i a v]ilor aferente.

Îndep]rtarea vegeta[iei specifice crescute in
albie

Îndep]rtarea gunoaielor depozitate in aceste

Beneficiarii Legii 416/2001

Marian Dores

Octombrie-decembrie

Beneficiarii Legii 416/2001

Poli[ia local]

zone
Între[inerea in sezonul rece a cailor de circula[ie

Îndep]rtarea z]pezii alei parcuri \i trotuare
Impr]\tierea materialului antiderapant

Poli[ia local]

Permanent

Marian Dores

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.176
din 19.12.2017
privind completarea Hot]rârii nr.159/24.11.2017 privind trecerea din domeniului public în
domeniul privat a unor mijloace fixe, puncte de colectare situate în str.Castanilor \i A.Iancu în
vederea cas]rii acestora, retragerea din administrarea \i gestionarea Asocia[iei de Dezvoltare
Intercomunitar] Ecodes S]laj a celor dou] puncte de colectare
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Primar;
- raportul nr.14.358/12. 12. 2017 al compartimentului Disciplina în construc[ii \i Protec[ia Mediului privind completarea
Hot]rârii nr. 159/24.11.2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor mijloace fixe - puncte de
colectare situate în str.Castanilor \i str.A Iancu în vederea cas]rii acestora \i retragerea din administrarea \i gestionarea
Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] Ecodes S}LAJ a celor dou] puncte gospod]re\ti în valoare total] de 2893,09 lei
sens în care se modific] inventarul bunurilor de retur proprietatea ora\ului Jibou care sunt cuprinse în Anexa nr.5 la Contractul
de delegare nr.479 din 07.12.2016 prin concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizare a jude[ului S}LAJ - Componen[a
colectare \i transport de\euri municipale - Lot 1 încheiat între Asocia[ia de dezvoltare Intercomunitar] Ecodes S]laj \i
Asocia[ia SC Brantner Environment SRL \i SC Brantner Servicii Ecologice SRL.
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local
În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit OG nr 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din func[iune \i valorificare a activelor corporale
care alc]tuiesc domeniul public al statului \i al unit][ilor administrativ-teritoriale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Ordinul nr.2861/2009 al Ministerului Finan[elor Publice privind organizarea \i efectuarea inventarierii patrimoniului.
În baza prevederilor art. 36 lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile ulterioare
\i republicat],
În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile ulterioare \i republicat];
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HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] completarea art. 1 a Hot]rârii nr. 159/24.11.2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat a unor mijloace fixe - puncte de colectare situate în str. Castanilor \i str A. Iancu în vederea cas]rii acestora, care va
avea urm]torul cuprins:
a) Se aprob] trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat a unor mijloace fixe - puncte de colectare
situate în str. Castanilor \i str A. Iancu în vederea cas]rii acestora, potrivit anexei, parte integrant] din prezenta .
b) Se aprob] retragerea din administrarea \i gestionarea Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] Ecodes S}LAJ a celor dou]
puncte gospod]re\ti în valoare total] de 2893,09 lei, sens în care se modific] inventarul bunurilor de retur proprietatea ora\ului
Jibou care sunt cuprinse în Anexa nr. 5 la Contractul de delegare nr. 479/07.12.2016 prin concesionare a gestiunii activit][ilor de
salubrizare a jude[ului S}LAJ -Componen[a colectare \i transport de\euri municipale - Lot 1 încheiat între Asocia[ia de dezvoltare
Intercomunitar] Ecodes S]laj \i Asocia[ia SC Brantner Environment SRL \i SC Brantner Servicii Ecologice SRL.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i d-ra Ciascai Maria - Biroul urbanism, amenajarea
teritoriului, administrarea domeniului public \i privat \i d-ra Paskucza Szarita - Disciplina în construc[ii \i Protec[ia Mediului .
Art.3. Prezenta se comunic] la:
- Dl.Primar;
- Biroul administrarea domeniului public \i privat;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Popula[ia ora\ului, prin afi\are;
- Disciplina în construc[ii \i Protec[ia Mediului;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Serviciul Contabilitate.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.177
din 19.12.2017
privind acceptarea propunerii ofertei de dona[ie a unui teren aflat în proprietatea
Parohiei Reformate Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar
- Raportul nr.13.991 din 04.12.2017 al Biroul urbanism \i administrarea domeniului public \i privat, privind acceptarea
propunerii ofertei de dona[ie a unui teren aflat în proprietatea Parohiei Reformate Jibou, teren necesar investi[iilor care se
vor realiza în zon], respectiv bloc de locuin[e;
- adresa nr.13217/15.11.2017 a Parohiei Reformate Jibou;
- Decizia nr 1/2017 \i Avizul favorabil al Pre\eden[iei Eparhiei Reformate de pe lâng] Piatra Craiului prin care se
comunic] inten[ia de a dona o parcel] de teren intravilan în suprafa[] de 262 mp din proprietatea Parohiei Reformate Jibou
în favoarea ora\ului Jibou. Terenul este înscris în CF 50926 JIBOU ;
- plan de amplasament \i delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire întocmit] de expert autorizat Jarca Traian;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
În baza prevederilor art. 121 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se accept] oferta de dona[ie a unui teren în suprafa[] de 262 mp aflat în proprietatea Parohiei Reformate Jibou.
Terenul intravilan este înscris în CF 50926 JIBOU, potrivit planului de amplasament \i delimitare a imobilului cu propunerea
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de dezlipire întocmit] de expert autorizat Jarca Traian.
Art.2. Se aproba efectuarea din bugetul local a urm]toarelor categorii de cheltuili legate de dona[ia terenului precizat la art.1:
- documenta[ie de dezlipire întocmit] de expert autorizat Jarca Traian, actul autentic de dezlipire întocmit la biroul
notarial Cre[oi David Maria \i contractului de dona[ie autentificat.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se 'ncredin[eaz] dl. Primar \i d-na secretar.
Art.4. Se mandateaz] domnul primar \i doamna secretar s] semneze contractul de dona[ie în forma autentic] la un birou notarial.
Art.5. Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Publicitate/mass-media;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.178
din 19.12.2017
privind trecerea din domeniul public 'n domeniul privat a unor mijloace fixe concesionate c]tre
Compania de Ap] Some\ S.A. 'n vederea scoaterii din func[iune \i cas]rii acestora
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Primar;
- raportul nr. 11.474/12.12.2017 al Biroului urbanism \i administrarea domeniului public \i privat \i biroul contabilitate
privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat a unor mijloace fixe în vederea cas]rii acestora,
adresa nr. 11.474 din 12.12.2017 a Companiei de Ap] Some\ S.A. prin care se solicit] casarea unor bunuri care au fost date
în concesionarea acestora \i care nu mai sunt func[ionabile \i au un grad de uzur] fizic \i moral avansat;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit OG nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din func[iune \i valorificare a activelor corporale care
alc]tuiesc domeniul public al statului \i al unit][ilor administrativ-teritoriale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Ordinul
nr. 2861/2009 al Ministerului Finan[elor Publice privind Norme privind organizarea \i efectuarea inventarierii patrimoniului.
În baza prevederilor art. 36 lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicat].
În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile ulterioare \i republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat a unor mijloace fixe în vederea scoaterii
din func[iune \i valorific]rii sau cas]rii acestora dup] caz, potrivit anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2. Se aprob] modificarea HCL nr. 33/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor care apar[in domeniului public
al ora\ului JIBOU, atestat prin HG nr. 966/2002 în sensul celor men[ionate la art. 1.
Art.3. Se aprob] retragerea dreptului de concesiune al operatorului Compania de Ap] Some\ S.A. asupra mijloacelor fixe
cuprinse în anexa prev]zuta la art.1, Lista bunurilor proprietate public] aferent] serviciilor de alimentare cu ap] \i de
canalizare a Ora\ului JIBOU. Anexa la contractul de delegare a serviciului de alimentare cu ap] \i de canalizare nr. 4347 din
25.06.2006, se modific] în mod corespunz]tor .
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat.
Art.5. Prezenta se comunic] la:
- Dl.Primar;
- Biroul administrarea domeniului public \i privat;
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-

Serviciul Contabilitate;
Consiliul Jude[ean S]laj;
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Popula[ia ora\ului, prin afi\are;
Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
Compania de Ap] Some\ SA.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr.178
din 19 decembrie 2017

Lista Bunurilor cuprinse în domeniul public al ora\ului Jibou care urmeaz] a fi scoase din func[iune \i casate \i asupra c]rora se retrage
dreptul de concesiune
Nr

Nr.Pozi[ie

Crt.

conf.Anexei 4 –inventarul bunurilor

Cod clasificare

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

UM

CANTITATEA

NR.INVENTAR

VALOARE

Cl]dire sta[ie de pompare nr.2 în Tarlaua Vere\

buc

1

325

34.686.23

Re[ea captare aduc[iune ap]-Str.Parcului -

ml

450

319

15.156.44

dom.public atestat prin
HGR966/2002
1

Poz .54cod clasificare existent 2.7.1.9.

2

Poz.56

Lab

spitalului
3

Poz.57

Re[ea aduc[iune ap]

ml

3300

321

34.565.93

4

Poz.58 par[ial

Re[ea distribu[ie ap]

ml

22.550

333

107100.20

5

Poz.59 par[ial

Rezervoare înmagazinare ap] V=300 mc Vecini

buc

2

338

69.398.71

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

E-V- S Centrul de cercet]ri Biologice,N-Livad]

339

HOT}RÂREA nr.186
din 19.12.2017
privind rectificarea bugetului pe anul 2017 pentru finan[area unui obiectiv de investi[ii
puncte gospod]re\ti îngropate din excedentul anului anterior
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar;
- Raportul nr. 14.555/18.12 2017 al Biroului buget, finan[e, contabilitate, privind necesitatea rectific]rii bugetului pe
anul 2017 cu suma de 18,5 mii lei din excedentul anului anterior pentru finan[area unui obiectiv de investi[ii: puncte
gospod]re\ti îngropate;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
"n baza prevederilor art.58 alin 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
"n temeiul art. 36(2) lit. b \i art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] rectificarea bugetului pe anul 2017 cu suma de 18,5 mii lei din excedentul anului anterior pentru
finan[area unui obiectiv de investi[ii: puncte gospod]re\ti îngropate .
CAP. 74.05.01 SALUBRIZARE
CH Capital
- puncte gospod]re\ti îngropate - 18,50 mii lei
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
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- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.187
din 19.12.2017
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pentru trim. IV 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar ;
- Raportul nr. 14.557/18.12 2017 al Biroului buget, finan[e, contabilitate privind aprobarea contului de execu[ie bugetar]
pentru trim. IV 2017;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 36(2) lit. b, \i art. 45(1,2) 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] contul de execu[ie bugetar] pentru trim.IV 2017 potrivit anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

CONTUL DE EXECU{IE BUGETAR} PENTRU TRIM. IV 2017
NR

VENITURI

COD

PROGRAM

CRT

AN 2017

Anex]
la Hot]r`rea nr.187
din 19 decembrie 2017

PROGRAM

INCASARI

TRIM IV

TRIM IV 2017

2017
I

VENITURI TOTALE

25.477.230,00

27.456.800,00

24.248.644,60

11.884.000,00

12.757.000,00

12.358.000,00

Din care :
1

Sume def tva ptr. ch descentralizate

11.02.02

7

2

Sume def TVA ptr. drumuri

11.02.05

78.000,00

80.900,00

80.900,00

3

Sume def tva ptr. echilibrare

11.02.06

238.000,00

268.000,00

268.000,00

4

Cote def imp venit

04.02.01

4.600.000,00

4.600.000,00

5.597.792,56

5

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

151.000,00

160.000,00

159.441,00

6

Subv de la bug stat

42.02

286.000,00

331.000,00

241.009,00

7

Subv primite de la CJ

43.08

2.800,00

2.800,00

2.800,00

8

Sume exceed an precedent

40.02.14

4.607.430,00

4.893.430,00

1.100.000,00

3.630.000,00

4.363.670,00

4.440.702,04

VENITURI PROPRII

9

Din care:
impozit pe venit din transf

03.02.18

19.077,50

propriet][ilor imobiliare
Imp cl]diri PF

07.02.01.01

550.000,00

550.000,00

467.132,88

Impozit cl]diri PJ

07.02.01.02

850.000,00

850.000,00

831.314,62

Impozit teren PF

07.02.02.01

250.000,00

250.000,00

221.364,15

Imp teren PJ

07.02.02.02

96.000,00

96.000,00

80.511,00

Imp teren extravilan

07.02.02.03

177.000,00

177.000,00

193.502,83

07.02.03

65.000,00

65.000,00

95.396,00

Impozit spectacole

15.02

3.000,00

3.000,00

2.691,00

Imp mij transp PF

16.02.02.01

405.000,00

405.000,00

459.827,70

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

194.000,00

194.000,00

153.060,38

Taxe tarif elib licen[e

16.02.03

43.000,00

43.000,00

50.836,03

Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

39.000,00

39.000,00

16.342,90

18.02

33.000,00

33.000,00

30.292,87

30.02.05

465.000,00

465.000,00

456.842,37

Venit prest servicii (salubriz)

33.02

210.000,00

210.000,00

133.469,48

Venit taxe administrar

34.02

50.000,00

50.000,00

3.112,50

Venit amenzi

35.02

200.000,00

200.000,00

377.989,76

Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii

36.02

25.653,58

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

88.609,57

Sume primite de la UE

48.02

Taxe judiciare timbru

Alte imp \i taxe afi\aj,publicitate
Venit concesionari \i închirieri

Taxe extrajudiciare de timbru

\coli
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733.670,00

733.674,92

CHELTUIELI TOTAL

COD

25.477.230,00

27.456.800,00

19.372.282,70

Autorit][i publice

51.02.

2.737.850,00

2.802.410,00

2.380.526,27

Chelt personal

1.946.850,00

1.921.410,00

1.864.116,04

Chelt materiale

425.000,00

443.000,00

293.125,59

Chelt capital

366.000,00

438.000,00

223.284,64

258.750,00

296.300,00

216.827,42

Ch personal

155.650,00

158.200,00

156.682,00

Ch materiale

53.100,00

88.100,00

60.145,42

Fd rezerva

50.000,00

50.000,00

0,00

476.090,00

488.090,00

483.570,27

Chelt personal

447.190,00

447.690,00

447.626,99

Ch materiale

25.900,00

27.400,00

23.619,52

Chelt capital

3.000,00

13.000,00

12.323,76

9.471.000,00

10.766.360,00

10.059.261,77

Chelt personal

8.329.000,00

9.115.750,00

9.104.239,00

Chelt materiale

1.062.000,00

1.088.760,00

861.567,75

Proiecte cu finan[are

0,00

409.910,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

129.550,00

63.455,02

389.640,00

395.940,00

372.897,08

Ch personal

223.640,00

223.640,00

211.401,00

Cheltuieli materiale

6.000,00

6.000,00

1.496,08

Transfer spital

160.000,00

166.300,00

160.000,00

1.304.310,00

1.292.310,00

688.791,61

Chelt personal

129.630,00

129.630,00

120.157,00

Ch materiale

364.680,00

352.680,00

260.904,92

Alte cheltuieli

110.000,00

110.000,00

97.467,74

Alte serv publice generale

54.02

Eviden[a persoanei \i alte serv=

Ordine public]

61.02

Poli[ie local] \i protec[ie civil]

Inv][]mant

65.02

Burse
Ajutor social
Asisten[] social]
S]n]tate

66.02

Cabinet \colar \i spital

Cultur], recreere, religie

67.02

Asocia[ii si funda[ii
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Chelt capital

700.000,00

700.000,00

210.261,95

2.912.900,00

2.947.480,00

2.460.577,53

Cheltuieli personal asisten[i

1.599.000,00

1.504.580,00

1.272.164,53

Indemniza[ii handicapa[i

1.199.000,00

1.328.000,00

1.182.413,00

Ajutor social –înc]lzire lemne

84.900,00

84.900,00

0,00

Asocia[ii \i funda[ii

20.000,00

20.000,00

6.000,00

Ajutor urgen[]

10.000,00

10.000,00

0,00

2.268.500,00

2.334.700,00

684.863,88

Cheltuieli materiale

370.000,00

406.200,00

58.606,00

Chelt capital

1.898.500,00

1.928.500,00

626.257,88

413.460,00

707.480,00

455.570,34

Cheltuieli personal

147.960,00

153.980,00

144.607,00

Cheltuieli materiale

115.500,00

117.500,00

96.748,53

Chelt capital

150.000,00

436.000,00

214.214,81

5.103.430,00

4.960.670,00

1.514.229,53

Cheltuieli personal

590.830,00

586.700,00

570.493,00

Cheltuieli materiale

1.867.600,00

1.803.970,00

883.700,12

Chelt capital

2.645.000,00

2.570.000,00

60.036,41

Alte ac[iuni economice

141.300,00

465.060,00

55.167,00

Asisten[] social]

Servicii \i dezvoltare public]

68.02

70.02

Iluminat \i alim cu ap]

Protec[ia mediului

Transporturi, str]zi

74.02

84.02

Proiecte de dezv multifunc[ionale
EXCEDENT

4.876.361,90

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.188
din 19.12.2017
privind modificarea titlului proiectului aprobat prin HCL 65/2017 din @@REABILITAREA
TERMIC} A BLOCURILOR O1 |I O2 SITUATE "N LOCALITATEA JIBOU,
STR. GAROAFELOR@@ în @@LUCR}RI DE INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA
PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@
\i modificarea art.1 din HCL nr.65/27.06.2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 14580 din 18.12 2017 al compartimentului investi[ii, managementul proiectelor,
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.44 alin (1) din legea nr 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2) lit. b, coroborat cu alin.4 lit. d, din Legea nr 215/2001 legea administra[iei
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publice locale, republicat].
În temeiul prevederilor art.45 alin ( 3 ) din legea nr 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] modificarea titlului proiectului aprobat prin HCL 65/2017 din @@REABILITAREA TERMIC} A
BLOCURILOR O1 |I O2 SITUATE "N LOCALITATEA JIBOU, STR. GAROAFELOR@@ în @@LUCR}RI DE INTERVEN{IE
PRIVIND CRE|TEREA PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@ precum \i
modificarea art.1 din HCL nr.65/2017 care va avea urm]torul cuprins: @@ Se aprob] indicatorii tehnico-economici, conform
anexei, parte integrant] din prezenta \i documenta[iile faza DALI pentru proiectul: @@LUCR}RI DE INTERVEN{IE PRIVIND
CRE|TEREA PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@ .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul Primar
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dl. Primar;
- Compartimentul buget finan[e contabilitate;
- Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor;
- Dosar hot]rari/dosar de \edin[];
- Mass-media.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.189
din 19.12.2017
privind suplimentarea fondurilor necesare realiz]rii investi[iei
@@Puncte subterane de colectare a de\eurilor menajere în ora\ul Jibou@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar;
- Raportul nr. 14.569/18.12.2017 al compartimentului Management de proiecte, investi[ii , achizi[ii publice prin care se propune suplimentarea
fondurilor necesare realiz]rii investi[iei @@Puncte subterane de colectare a de\eurilor menajere în ora\ul Jibou @@cu înc] 18.500 lei în care este
inclus TVA;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
- HCL nr. 75/28.07.2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 din excedentul bugetar al anului anterior pentru finan[area unor
obiective de investi[ii, respectiv puncte gospod]re\ti îngropate cu valoarea de 181,00 mii lei, iar prin HCL nr. 88/28.0.2017 s-a aprobat
achizi[ionarea a trei puncte gospod]re\ti subterane de colectare a de\eurilor menajere;
În baza prevederilor art. 41- 46 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b, \i art. 45(1,2) 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] suplimentarea fondurilor necesare realiz]rii investi[iei @@Puncte subterane de colectare a de\eurilor menajere în ora\ul
Jibou@@ cu suma de 18.500 lei în care este inclus TVA.
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.190
din 19.12.2017
privind completarea domeniului public de interes local cu un imobil / apartament situat în strada
Libert][ii nr. 25, ap.3, bloc L.17 \i darea acestuia în administrarea Spitalului Or]\enesc Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar],

Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Primar;
- raportul nr 14.654/19.12.2017 al Biroului urbanism \i administrarea domeniului public \i privat, privind completarea
domeniului public de interes local cu un imobil situat în strada Libert][ii nr. 25, ap.3, bloc L.17 în suprafa[] de 78,03 mp \i
darea acestuia în administrarea Spitalului Or]\enesc Jibou;
- cererea nr.14.588din 18.12.2017 a Spitalului Or]\enesc Jibou prin care solicit] darea 'n administrare apartamentul nr 3 din
blocul nr .L17 'n care func[ioneaz] laboratorul de analize medicale \i pentru care spitalul pl]te\te lunar o chirie de 238,27 lei;
Potrivit HG nr 529/2010 si OUG nr 48/2010 începând cu data de 01.07. 2010 Spitalul or]\enesc a trecut în subordinea
autorit][ii locale;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 lit.c, din Legea nr. 215/2001, republicat].
În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile ulterioare \i republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se completeaz] domeniul public de interes local al ora\ului Jibou, Sec[iunea Bunuri Imobile prin cuprinderea unui
imobil/apartament nr. 3 în suprafa[] de 78,03 mp., situat în strada Libert][ii, nr.25, ap.3, bloc L.17.
Art.2. Se aprob] darea acestuia în administrarea Spitalului Or]\enesc Jibou începând cu data de 01.01.2018. Cu aceea\i
dat] înceteaz] contractul de închiriere pentru spa[iul dat în administrare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat.
Art.4. Prezenta se comunic] la:
- Dl.Primar;
- Biroul administrarea domeniului public \i privat;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Popula[ia ora\ului, prin afi\are;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Spitalul Or]\enesc Jibou.

Pre\edinte de \edin[]
Micle Corina

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria
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