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I//PRIMAR, AVIZAT,
SECRETAR ERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pe^u anul 2023, 

modificarea bugetului creditului intern şi a bugetului activităţilor finanţate integral 
parţial din venituri proprii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru

anul 2023

sau

Consiliul Local al Municipiului Zalău:
Având în vedere;

- Referatul de aprobare nr. 39613 din 23.05.2023 al Primarului Municipiului Zalău şi 
Raportul de specialitate nr. 39614 din 23.05.2023 al Direcţiei Economice;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea 
bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2023;

- Adresa m'. 11080/22.05.2022 a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, Raportul de analiză 
nr. 11034/19.05.2023, cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de 
Conturi Sălaj şi Referatul nr. 4911 din 24.03.2020 a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
Ţinând cont de prevederile art. 19, alin. 2, art. 20, art. 26, alin. 6, art. 42 şi art. 48 al Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi de prevederile art. II din O.U.G. nr. 34 din 15.05.2023 privind unele măsuri fîscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

în conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a ) art. 139, alin. 
(3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2023, modificarea 
bugetului creditului intern şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023, conform Anexei nr. 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă programul de activitate actualizat al S.C. Citadin Zalău S.R.L. pe anul 
2023, pentru activitatea Reparaţii străzi, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încadrarea ca şi cheltuială a bugetului local a plăţii efectuate în valoare 
de 30.000 lei, precum şi Raportul de analiză nr. 11034/19.05.2023, însoţit de Referatul nr. 4911 
din 24.03.2020 a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, în vederea respectării măsurii dispuse de 
către Camera de Conturi Sălaj, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
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Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică,
- Direcţia Economică;
- Direcţia Tehnică;
- Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Resurse Umane, Unităţi de învăţământ, CFG;
- Direcţia de Asistentă Socială Zalău;
- Casa Municipală de Cultură Zalău;
- S.C. Citadin Zalău S.R.L.

Voturi: „pentru’^
„împotrivă^*
„abţineri”

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

Întocmit/Gog Codruţa Maria/DAP/SJ-lex .
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Nr. 39613 / 23.05.2023

Referat de aprobare
a proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău 

aprobat pentru anul 2023, modifîcarea bugetului creditului intern şi a bugetului 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi modificarea

listei de investiţii aprobată pentru anul 2023

Având în vedere următoarele prevederi legale:
- HCL nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al Municipiului 

Zalău pentru anul 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată
- Prevederile art. 136 alin. 1, alin. 8 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;

BUGETUL LOCAL
l.Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj prin adresa nr. SJG-STZ- 

836/03.06.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 34248/04.05.2023 ne 
comunică repartizarea sumei de 774,80 mii lei pentru Municipiul Zalău din sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanţarea gratuităţii acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar acreditat pentru transportul local rutier, potrivit prevederilor art. 4 
lit. d din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 şi ca urmare a documentelor 
depuse de către Municipiul Zalău la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, potrivit alin. 4 al art. 
XL din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cu suma de 774,80 mii Iei propun rectificarea bugetului local la partea de venituri cod 
110206 ”sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”, conform anexei nr.l.

La partea de cheltuieli suma de 774,80 mii lei propun să fie repartizată, astfel:
Cap.6502 învăţământ:
Având în vedere solicitările unităţilor de învăţământ de suplimentare a bugetului pentru 

anul 2023 la articolul bugetar 200103 "încălzit iluminat” şi ţinând cont de majorările tarifare 
care au avut loc în sectorul energiei electrice şi cel al gazelor naturale, pentru asigurarea 
necesarului de credite pentru plata facturilor de gaz şi energie electrică aferente lunii martie şi 
aprilie parţial şi pentru a nu înregistra restanţe la plata cheltuielilor de întreţinere, propunem 
majorarea bugetului la cap.6502 învăţământ - art. 200103 "încălzit iluminaf’ cu suma de 
431,60 mii lei pentru fiecare unitate de învăţământ, după cum urmează:

-Grădiniţa Ion Creangă
-Liceul Spotiv Avram lancu
-Liceul Tehnologic Mihai Viteazul 85,00
-Grădiniţa Pinochio

j

-Grădiniţa nr. 5
j

-mii lei-
30,00
50,00

43,00
26,00
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-Grădiniţa nr. 12 
-Grădiniţa Piticii Isteţi 
-Grădiniţa Voinicel 
-Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti 
-Creşa Voinicel 
-Şcoala gimnazială Porolissum 
-Grădiniţa Licurici

i

-Liceul Pedagogic Glieorghe Şincai 70,00

22.50
14.50 
12,10 
18,00
2,00

53,00
5,50

Diferenţa de 343,20 mii lei propun să fie repartizată în buget la cap.650250 Alte 
cheltuieli în domeniul învăţământului - art. 200130 ”alte bunuri şi servicii” urmând ca în 
funcţie de necesar să fie repartizată pe unităţile de învăţământ, pentru plata facturilor de gaz şi 
energie electrică aferente lunii aprilie 2023.

2.în data de 28 aprilie 2023 s-a încasat suma de 2,42 mii lei de la AJPIS Sălaj, în 

contul de venituri al Municipiului Zalău 420234 ”subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, reprezentând supliment pentru 
energie, ca urmare a depunerii documentaţiei de către Direcţia de Asistenţă Socială.

Conform art. 7, alin. ( 1 ) din Legea nr. 226/2021 "Ajutorul se acordă in funcţie de venitul 
mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă 
pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat", iar la alin. (2) "Venitul 
mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, 
în cazul familiei şi de 2.053 lei, in cazul persoanei singure".

Valoarea de referinţă, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, este de 320 lei/lună.
Potrivit art. 14, alin. (1) din acelaşi act normativ "Ajutorul pentru incălzire se acordă pe 

bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile 
acesteia şi sistemul de incălzire utilizat".

Conform art.25 alin. (1) din Legea 226, familiile şi persoanele singure care indeplinesc 
condiţiile pentru acordarea ajutorului de incălzire, beneficiază pe toată perioada anului, 
inclusiv in perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie in sumă fixă, acordat 
in funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, stabilit in cuantum de 20 lei/lună 
pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

La art.30, alin. (3), litera b). din HG 107312021 se prevede că suplimentul pentru energie 
pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri se plăteşte ''direct titularului, de către primăria de 
domiciliu, din sumele transferate de la bugetul de stat cu această destinaţie de agenţiile 
teritoriale, în baza borderoului de plată cu beneficiarii suplimentului

In acest sens propun rectificarea bugetului local cu suma de 2,42 mii lei atât la partea de 
venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.

3.Având în vedere contractul de delegare nr. 479/07.12.2016 privind concesionarea 
gestiunii activităţii de salubrizare şi potrivit prevederilor OUG nr. 198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODES Sălaj ne comunică cuantumul redevenţei cuvenite Municipiului 
Zalău pentru perioada 01.01 - 31.12.2022 conform Hotărârii AGA.
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Prin HCL nr. 444/25.11.2022 privind planul de investiţii pentru anul 2023 pentru 
dezvoltarea şi modernizarea Serviciului de salubrizare-componenta Colectare şi transport din 
Municipiul Zalău, având ca sursă redevenţa Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016, a 
fost aprobată cuprinderea în bugetul de dezvoltare a Municipiului Zalău şi în lista de investiţii, 
suma încasată din redeventă.

A

In data de 25 aprilie 2023 a fost încasată suma de 533,09 mii lei în contul de venituri al 
Municipiului Zalău cod 30020530 ”alte venituri din concesiuni şi închirieri” reprezentând 
redevenţă cuvenită de la Asociaţia Ecodes Sălaj.

Ţinând cont de cele prezentate şi conform HCL nr. 444/25.11.2022, propun rectificarea 
bugetului local cu suma de 533,09 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, 
confonn anexei nr. 1.

4.Prin adresa nr.l 1080/22.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 
39554/22.05.2023 Direcţia de Asistenţă Socială înaintează Raportul de analiză cu privire la 
ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de Conturi Sălaj şi solicită Consiliului 
Local aprobarea ca şi cheltuială a bugetului local a sumei de 30,00 mii lei, plată efectuată în 
anul 2019 de către Direcţia de Asistenţă Socială, în baza Deciziei Civile nr. 1108/A/2019, prin 
care instanţa dispune: ^'‘obligă Consiliul Local al Municipiului Zalău - Direcţia de Asistenţă 
Socială la plata către reclamantul LF a sumei de 30.000 lei cu titlu de daune morale” şi 
aprobarea de către Consiliul Local a rezultatelor analizei comisiei numită prin Decizia 
nr. 100/23.03.2020, analiză administrativă efectuată potrivit prevederilor Codului 
Administrativ, din care rezultă că nu au fost stabilite persoane vinovate pentru plata 
acestor daune.

Potrivit actelor de control întocmite de Curtea de Conturi în anul 2021 pentru exerciţiul 
financiar al anului 2020 şi a anilor anteriori, a fost constatată ca abatere plata acestor daune, 
considerând că aceasta nu are legătură cu activitatea de bază a direcţiei şi ca urmare s-a dispus 
înlăturarea abaterii constatate prin Decizia Curţii de Conturi nr. 2/2021. Decizia a fost 
contestată şi ulterior au fost parcurse toate etapele de contestaţie atât la Curtea de Conturi 
(încheierea de respingere) cât şi în contencios, astfel că în luna februarie 2023 măsura dispusă 
de Curtea de Conturi a rămas definitivă şi ca urmare trebuie pusă în aplicare.

Precizăm că potrivit procedurilor privind actele de control. Decizia Curţii de Conturi a 
fost prezentată în Consiliul Local.

Măsura dispusă în Decizie fiind "ordonatorul de credite, va dispune măsuri privind 
analiza plăţilor care nu au legătură cu activitatea entităţii, daune morale, efectuate în baza 
Deciziei Civile nr. 1108/A/2019, conform solicitărilor ordonatorului principal de credite 
UA TM Zalău şi prezentarea spre aprobarea Consiliului Local Zalău a rezultatelor analizei ”.

în paralel cu perioada de contestaţie a Deciziei la nivelul autorităţii locale - DAS au fost 
întreprinse demersuri privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse în raport cu Codul 
Administrativ. Astfel prin raportul comisiei de analiză numită prin Decizia DAS nr. 
100/23.03.2020, s-a procedat la analiza împrejurărilor care au dus la necesitatea plăţii daunelor 
din bugetul DAS şi dacă potrivit prevederilor Codului Administrativ există persoane 
responsabile de producerea acestei situaţii.

Potrivit rezultatelor analizei comisiei, comisia constată că nu există persoane care se fac 
vinovate de producerea acestei situaţii, respectiv de necesitatea plăţii acestei sume.

Pe baza celor prezentate DAS solicită aprobarea Consiliului Local cu privire la încadrarea 
ca şi cheltuială a bugetului local a plăţii efectuate de 30.000 lei, precum şi aprobarea rezultatelor
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analizei administrative a comisiei constituită la nivelul DAS în vederea punerii în aplicare a măsurii 
dispuse de către Curtea de Conturi.

S.Direcţia Tehnică prin referatul nr. 38905/19.05.2023 având la bază solicitarea SC Citadin 
Zalău SRL prin adresa nr. 4136/15.05.2023 solicită aprobarea programului actualizat pentru anul 
2023 al SC Citadin Zalău SRL - activitatea Reparaţii străzi.

Conform programului de activitate actualizat, reparaţiile curente se diminuează cu suma de 
579,00 mii lei, ţinând cont de prevederile art. II din OUG nr. 34 / 15.05.2023 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative.

Modificările propuse în programul de activitate al SC Citadin Zalău SRL nu modifică bugetul 
aprobat pentru anul 2023.

Lropun aprobarea programului de activitate actualizat pentru anul 2023 al SC Citadin Zalău SRL 
- activitatea Reparaţii străzi, conform anexei nr.2.

ri.BUGETUL CREDITULUI INTERN:
Potrivit Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2022, 

sumele trase din împrumutul intern, contractat şi neutilizate la 31.12.2022, s-au reflectat în excedentul 
bugetului împrumutului intern, iar în conformitate cu prevederile din Normele de închidere, în primele 
zile ale anului 2023, suma de 203,03 mii lei a fost virată din contul de disponibil în contul de venituri 
cod 41070201 ”sume aferente creditelor interne”, pentru a putea fi utilizată.

La sfârşitul anului 2022 a fost efectuată tragerea din creditul intern contractat de la BCR, în 
sumă de 203,03 mii lei, în vederea efectuării plăţilor aferente proiectului cu finanţare nerambursabilă 
"Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe P+8, VI din Municipiul Zalău”, pentru care 
a fost depusă cererea de plată nr. 7.

Având în vedere că cererea de plată nr. 7 depusă în octombrie 2022 a fost încasată doar în 19 
ianuarie 2023, suma de 203,03 mii lei trasă din împrumut, s-a regăsit la sfârşitul anului 2022, în 
excedentul bugetului împrumutului intern.

Astfel, pentru evidenţierea corectă a plăţilor efectuate din excedentul bugetului împrumutului 
intern în sumă de 203,03 mii lei de la sfârşitul anului 2022, se impune cuprinderea în bugetul creditului 
intern, prin urmare propun majorarea bugetului creditului intern cu suma de 203,03 mii lei atât la 
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă "Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe P+8, VI din Municipiul Zalău”.

ilI.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII:
l.Câsa Municipală de Cultură prin adresa nr. 874/15.05.2023 înregistrată la Primăria 

Municipiului Zalău cu nr. 37424 din 16.05.2023 solicită aprobare buget cu minus cu suma de 8,34 
mii lei la art. 850101 "plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” şi cu plus la art. 
200107 "transport,,. Suma de 8,34 mii lei reprezintă concedii medicale aferente anului 2022 şi 
recuperate în anul 2023.

Având în vedere că suma de 8,34 mii lei a fost încasată în cont, propun rectificarea bugetului 
Casei Municipale de Cultură cu suma de 8,34 mii lei cu minus la art. 850101 "plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul curenf’ şi cu plus la art. 200107 "transport,, conform anexei nr.l.

Având în vedere cele mai sus expuse, propun spre analiză şi aprobare Proectul de 
Hotărâre, respectiv:

-Rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023, 
modificarea bugetului creditului intern şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru 
anul 2023, conform celor prezentate în anexa nr.l

-Aprobarea programului de activitate actualizat pentru anul 2023 al SC Citadin 
Zalău SRL pentru activitatea Reparaţii străzi, conform anexei nr.2.



‘ Aprobarea încadrării ca şi cheltuială a bugetului local, a plăţii efectuate în valoare 
de 30.000 lei, precum şi a Raportului de analiză nr. 11034/19.05.2023, însoţit de referatul 
nr. 4911/24.03.2020, în vederea respectării măsurii dispuse de către Curtea de 
Conturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului 
de Hotărâre şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască 
cu privire la adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău 
Ionel Ciunt )
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Direcţia Economică 
Nr. 39614 / 23.05.2023

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a Proiectului de Hotărâre privind rectificarea 

biugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023, modificarea bugetului 
creditului intern şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023

Având în vedere:
Referatul de aprobare elaborat de primar privind aprobarea Proiectului de Hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023, 
modificarea bugetului creditului intern şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023;

Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat 
pentru anul 2023, modificarea bugetului creditului intern şi a bugetului activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată 
pentru anul 2023;

Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ;

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al 
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:

I. BUGET LOCAL:
l.Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj prin adresa nr. SJG-STZ- 

836/03.06.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 34248/04.05.2023 ne 
comunică repartizarea sumei de 774,80 mii lei pentru Municipiul Zalău din sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanţarea gratuităţii acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar acreditat pentm transportul local rutier, potrivit prevederilor art. 4 
lit. d din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 şi ca urmare a documentelor 
depuse de către Municipiul Zalău la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, potrivit alin. 4 al art. 
XL din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cu suma de 774,80 mii lei propunem rectificarea bugetului local la partea de venituri cod 
110206 ”sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”, conform anexei nr.l.

La partea d^e cheltuieli suma de 774,80 mii lei propunem să fie repartizată, astfel:
Cap.6502 învăţământ:
Având în vedere solicitările unităţilor de învăţământ de suplimentare a bugetului pentru 

anul 2023 la articolul bugetar 200103 "încălzit iluminaf’ şi ţinând cont de majorările tarifare 
care au avut loc în sectorul energiei electrice şi cel al gazelor naturale, pentru asigurarea

f

mailto:primaria@2alausj.ro


necesarului de credite pentru plata facturilor de gaz şi energie electrică aferente lunii martie şi 
aprilie parţial şi pentru a nu înregirtra restanţe la plata cheltuielilor de întreţinere, propunem 
majorarea bugetului la cap.6502 învăţământ - art. 200103 "încălzit iluminat” cu suma de 
431,60 mii lei pentru fiecare unitate de învăţământ, după cum urmează:

-Grădiniţa Ion Creangă 
-Liceul Spotiv Avram lancu 
-Liceul Tehnologic Mihai Viteazul 85,00 
-Grădiniţa Pinochio 
-Grădiniţa nr. 5 
-Grădiniţa nr. 12

j

-Grădiniţa Piticii Isteti
j s

-Grădiniţa Voinicel
i

-Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti
-Creşa Voinicel
-Şcoala gimnazială Porolissum
-Grădiniţa Licurici »
-Liceul Pedagogic Gheorghe Şincai 70,00

-mii lei-
30,00
50,00

43,00
26,00
22.50
14.50
12,10
18,00

2,00
53,00
5,50

Diferenţa de 343,20 mii lei propunem să fie repartizată în buget la cap.650250 Alte 
cheltuieli în domeniul învăţământului - art. 200130 "alte bunuri şi servicii” urmând ca în 
funcţie de necesar să fie repartizată pe unităţile de învăţământ, pentru plata facturilor de gaz şi 
energie electrică aferente lunii aprilie 2023.

2.în data de 28 aprilie 2023 s-a încasat suma de 2,42 mii lei de la AJPIS Sălaj, în 

contul de venituri al Municipiului Zalău 420234 "subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, reprezentând supliment pentru 
energie, ca urmare a depunerii documentaţiei de către Direcţia de Asistenţă Socială.

Conform art. 7, alin. ( 1 ) din Legea nr. 226/2021 "Ajutorul se acordă in funcţie de venitul 
mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă 
pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat", iar la alin. (2) "Venitul 
mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru incălzire este de 1.386 lei/persoană, 
în cazul familiei şi de 2.053 lei, in cazul persoanei singure".

Valoarea de referinţă, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, este de 320 lei/lună.
Potrivit art. 14, alin. (1) din acelaşi act normativ "Ajutorul pentru incălzire se acordă pe 

bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile 
acesteia şi sistemul de incălzire utilizat".

Conform art.25 alin. (1) din Legea 226, familiile şi persoanele singure care indeplinesc 
condiţiile pentru acordarea ajutorului de incălzire, beneficiază pe toată perioada anului, 
inclusiv in perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie in sumă fixă, acordat 
in funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, stabilit in cuantum de 20 lei/lună 
pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

La art.30, alin. (3), litera b). din HG 107312021 se prevede că suplimentul pentru energie 
pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri se plăteşte "direct titularului, de către primăria de 
domiciliu, din sumele transferate de la bugetul de stat cu această destinaţie de agenţiile 
teritoriale, în baza borderoului de plată cu beneficiarii suplimentului

în acest sens propunem rectificarea bugetului local cu suma de 2,42 mii lei atât la partea 
de venituri cod 420234 "subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu



lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, cât şi la partea de cheltuieli la cap. 680210 Ajutoare 
pentru locuinţe - art. 570201 "ajutoare sociale în numerar” - buget DAS, conform anexei nr. 1.

3.Având în vedere contractul de delegare nr. 479/07.12.2016 privind concesionarea 
gestiunii activităţii de salubrizare şi potrivit prevederilor OUG nr. 198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODES Sălaj ne comunică cuantumul redevenţei cuvenite Municipiului 
Zalău pentru perioada 01.01 -31.12.2022 conform Hotărârii AGA.

Prin HCL m\ 444/25.11.2022 privind planul de investiţii pentru anul 2023 pentru 
dezvoltarea şi modernizarea Serviciului de salubrizare-componenta Colectare şi transport din 
Municipiul Zalău, având ca sursă redevenţa Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016, a 
fost aprobată cuprinderea în bugetul de dezvoltare a Municipiului Zalău şi în lista de investiţii, 
suma încasată din redeventă.

A

In data de 25 aprilie 2023 a fost încasată suma de 533,09 mii lei în contul de venituri al 
Municipiului Zalău cod 30020530 ”alte venituri din concesiuni şi închirieri” reprezentând 
redevenţă cuvenită de la Asociaţia Ecodes Sălaj.

Ţinând cont de cele prezentate şi conform HCL nr. 444/25.11.2022, propunem 
rectificarea bugetului local cu suma de 533,09 mii lei atât la partea de venituri cod 30020530 
”alte venituri din concesiuni şi închirieri”, cât şi la partea de cheltuieli la cap.74020501 
Salubritate - art. 710130 ”alte active fixe”, conform anexei nr.l.

Cu suma de 533,09 mii lei se majorează lista de investiţii la cap.7402 Salubritate 
pentru obiectivul de investiţii: "Modernizarea punctelor de colectare a deşeurilor 
menajere (pregătire platforme)”.

Cu suma de 533,09 mii lei se modifică bugetul la partea de venituri codurile 370203 
şi 04 ’Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare”, conform 
anexei nr.l.

4.Prin adresa nr.l 1080/22.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău 
39554/22.05.2023 Direcţia de Asistenţă Socială înaintează Raportul de analiză cu privire la 
ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de Conturi Sălaj şi solicită Consiliului 
Local aprobarea ca şi cheltuială a bugetului local a sumei de 30,00 mii lei, plată efectuată în 
anul 2019 de către Direcţia de Asistenţă Socială, în baza Deciziei Civile nr. 1108/A/2019, prin 
care instanţa dispune: ”obligă Consiliul Local al Municipiului Zalău — Direcţia de Asistenţă 
Socială la plata către reclamantul LF a sumei de 30.000 lei cu titlu de daune morale” şi 
aprobarea de către Consiliul Local a rezultatelor analizei comisiei numită prin Decizia 
nr. 100/23.03.2020, analiză administrativă efectuată potrivit prevederilor Codului 
Administrativ, din care rezultă că nu au fost stabilite persoane vinovate pentru plata 
acestor daune.

Potrivit actelor de control întocmite de Curtea de Conturi în anul 2021 pentru exerciţiul 
financiar al anului 2020 şi a anilor anteriori, a fost constatată ca abatere plata acestor daune, 
considerând că aceasta nu are legătură cu activitatea de bază a direcţiei şi ca unnare s-a dispus 
înlăturarea abaterii constatate prin Decizia Curţii de Conturi nr. 2/2021. Decizia a fost 
contestată şi ulterior au fost parcurse toate etapele de contestaţie atât la Curtea de Conturi 
(încheierea de respingere) cât şi în contencios, astfel că în luna februarie 2023 măsura dispusă 
de Curtea de Conturi a rămas definitivă şi ca urmare trebuie pusă în aplicare.

cu nr.

/o



Precizăm că potrivit procedurilor privind actele de control, Decizia Curţii de Conturi a 
fost prezentată în Consiliul Local.

Măsura dispusă în Decizie fiind "ordonatorul de credite, va dispune măsuri privind 
analiza plăţilor care nu au legătură cu activitatea entităţii, daune morale, efectuate în baza 
Deciziei Civile nr. 1108/A/2019, conform solicitărilor ordonatorului principal de credite 
UATM Zalău şi prezentarea spre aprobarea Consiliului Local Zalău a rezultatelor analizei”.

în paralel cu perioada de contestaţie a Deciziei la nivelul autorităţii locale - DAS au fost 
întreprinse demersuri privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse în raport cu Codul 
Administrativ. Astfel prin raportul comisiei de analiză numită prin Decizia DAS m*. 
100/23.03.2020, s-a procedat la analiza împrejurărilor care au dus la necesitatea plăţii daunelor 
din bugetul DAS şi dacă potrivit prevederilor Codului Administrativ există persoane 
responsabile de producerea acestei situaţii.

Potrivit rezultatelor analizei comisiei, comisia constată că nu există persoane care se fac 
vinovate de producerea acestei situaţii, respectiv de necesitatea plăţii acestei sume.

Pe baza celor prezentate DAS solicită aprobarea Consiliului Local cu privire la încadrarea 
ca şi cheltuială a bugetului local a plăţii efectuate de 30.000 lei, precum şi aprobarea 
rezultatelor analizei administrative a comisiei constituită la nivelul DAS în vederea punerii în 
aplicare a măsurii dispuse de către Curtea de Conturi.

S.Direcţia Tehnică prin referatul nr. 38905/19.05.2023 având la bază solicitarea SC 
Citadin Zalău SRL prin adresa nr. 4136/15.05.2023 solicită aprobarea programului actualizat 
pentru anul 2023 al SC Citadin Zalău SRL - activitatea Reparaţii străzi.

Conform programului de activitate actualizat, reparaţiile curente se diminuează cu suma 
de 579,00 mii lei, ţinând cont de prevederile art. II din OUG nr. 34 / 15.05.2023 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.

Modificările propuse în programul de activitate al SC Citadin Zalău SRL nu modifică 
bugetul aprobat pentru anul 2023.

Propunem aprobarea programului de activitate actualizat pentru anul 2023 al SC Citadin 
Zalău SRL - activitatea Reparaţii străzi, conform anexei nr.2.

II.BUGETUL CREDITULUI INTERN:
Potrivit Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 

2022, sumele trase din împrumutul intern, contractat şi neutilizate la 31.12.2022, s-au reflectat 
în excedentul bugetului împrumutului intern, iar în confonnitate cu prevederile din Normele 
de închidere, în primele zile ale anului 2023, suma de 203,03 mii lei a fost virată din contul de 
disponibil în contul de venituri cod 41070201 ”sume aferente creditelor interne”, pentru a 
putea fi utilizată.

La sfârşitul anului 2022 a fost efectuată tragerea din creditul intern contractat de la BCR, 
în sumă de 203,03 mii lei, în vederea efectuării plăţilor aferente proiectului cu finanţare 
nerambursabilă ”Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe P+8, VI din 
Municipiul Zalău”, pentru care a fost depusă cererea de plată nr. 7.

Având în vedere că cererea de plată nr. 7 depusă în octombrie 2022 a fost încasată doar 
în 19 ianuarie 2023, suma de 203,03 mii lei trasă din împrumut, s-a regăsit la sfârşitul anului 
2022, în excedentul bugetului împrumutului intern.

Astfel, pentru evidenţierea corectă a plăţilor efectuate din excedentul bugetului 
împrumutului intern în sumă de 203,03 mii lei de la sfârşitul anului 2022, se impune



cuprinderea în bugetul creditului intern, prin urmare propunem majorarea bugetului creditului 
intern cu suma de 203,03 mii lei atât la partea de venituri cod 41070201 ”sume aferente 
creditelor interne” cât şi la partea de cheltuieli la cap. 70070330 Alte cheltuieli în domeniul 
locuinţelor pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă "Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe P+8, VI din Municipiul Zalău”.

Cu suma de 203,03 mii Iei se majorează lista de investiţii - sursa credit intern, 
pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 
P+8, VI din Municipiul Zalău”.

III.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL 
DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII:

l.Casa Municipală de Cultură prin adresa nr. 874/15.05.2023 înregistrată la Primăria 
Municipiului Zalău cu nr. 37424 din 16.05.2023 solicită aprobare buget cu minus cu suma de 
8,34 mii lei la art. 850101 "plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” şi cu 
plus la art. 200107 "transport,,. Suma de 8,34 mii lei reprezintă concedii medicale aferente 
anului 2022 şi recuperate în anul 2023.

Având în vedere că suma de 8,34 mii lei a fost încasată în cont, propunem rectificarea 
bugetului Casei Municipale de Cultură cu suma de 8,34 mii lei cu minus la art. 850101 "plăţi 
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” şi cu plus la art. 200107 "transport,, 
conform anexei nr. 1.

Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare Proiectul 
de Hotărâre iniţiat de domnul primar, respectiv:

-Rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023, 
modificarea bugetului creditului intern şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru 
anul 2023, conform celor prezentate în anexa nr.l

-Aprobarea programului de activitate actualizat pentru anul 2023 al SC Citadin 
Zalău SRL pentru activitatea Reparaţii străzi, conform anexei nr.2.

-Aprobarea încadrării ca şi cheltuială a bugetului local, a plăţii efectuate în valoare 
de 30.000 lei, precum şi a Raportului de analiză nr. 11034/19.05.2023, însoţit de referatul 
nr. 4911/24.03.2020, în vederea respectării măsurii dispuse de către Curtea de 
Conturi.

Director Executiv al Direcţiei Economice 
Ec. Cuibus
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Anexa nr. 1 
- mii lei -

I.BUGET LOCAL 
VENITURI:

Denumire indicatori Buget
aprobat

2023

Majorări
Trim.II

Reduceri
Trim.II

Buget
rectificat

2023

Cod 110206 sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale____________________
Cod venit 420234 subvenţii pt acordarea ajutorului de 
încălzire

774,80 774,80

11,73 2,42 14,15

Cod 300530 alte venituri din concesiuni şi închirieri 8.443,00 533,09 8.976,09
Cod 370203 vărsăminte din secţiunea de funcţionare
pentru secţiunea de dezvoltare

-7.273,81 -533,09 -7.806,90

Cod 370204 vărsărninte din secţiunea de funcţionare 7.273,81 533,09 7.806,90
Total 8.454,73 1.843,40 -533,09 9.765,04

CHELTUIELI
Denumire indicatori Buget

aprobat
2023

Majorări
Trim.II

Reduceri
Trim.II

Buget
rectificat

2023

Cap.680210 Ajutoare pentru locuinţe - art.570201 
ajutoare sociale în numerar

11,73 2,42 14,15

Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Ion Creangă - art.
200103 încălzit iluminat

83.00 30,00 113,00

Cap.6502 învăţământ - Liceul Sportiv Avram lancu
- art. 200103 încălzit iluminat

194,00 50,00 244,00

Cap.6502 învăţământ - Liceul tehnologic Mihai
Viteazul - art. 200103 încălzit iluminat

230,00 85,00 315,00

Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Pinochio - art. 
200103 încălzit iluminat

77,40 43,00 120,40

Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa nr.5 - art. 200103 
încălzit iluminat_____________________________
Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa nr.I2 - art. 200103 
încălzit iluminat

56,00 26,00 82,00

53,20 22,50 75,70

Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Piticii Isteţi - art. 
200103 încălzit iluminat

67,50 14,50 82,00

Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Voinicel - art.
200103 încălzit iluminat

50,50 12,10 62,60

Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti -
art. 200103 încălzit iluminat

52,00 18,00 70,00

Cap.6502 învăţământ - Creşa Voinicel - art. 200103 
încălzit iluminat

75,00 2,00 77,00

Cap.6502 învăţământ - Şcoala Porolissum - art.
200103 încălzit iluminat

160,00 53,00 213,00

Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Licurici - art.
.200103 încălzit iluminat

37,00 5,50 42,50

Cap.6502 învăţământ 7^- Liceul Pedagogic Gheorghe
Şincai - art. 200103 încălzit iluminat

300,00 70,00 370,00

Cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul 
învăţământului - art. 200130 alte bunuri şi servicii

117,16 343,20 460,36

Ih



Cap.74020501 Salubrizare - art. 710130 alte active 15,14 533,09 548,23
fixe
Total 2.889,941.579,63 1.310,31

Modificări în lista de investiţii:
9

Cu suma de 533,09 mii lei se majorează lista de investiţii la cap.7402 Salubritate 
pentru obiectivul de investiţii: ”Modernizarea punctelor de colectare a deşeurilor 
menajere (pregătire platforme)”.

Cu suma de 203,03 mii lei se majorează lista de investiţii - sursa credit intern, 
pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 
P+8, VI din Municipiul Zalău”.

II.BUGETUL CREDITULUI INTERN:

Denumire indicatori Buget
aprobat

2023

Majorări
Trim.II

Reduceri
Trim.II

Buget
rectificat

2023

VENITURI
Cod 41070201 sume aferente creditelor interne 39.671,33 203,03 39.874,36
CHELTUIELI
Cap.7007033014 Reabilitare bloc P+8, VI 
-art.580101 finanţarea naţională 
-art.580103 cheltuieli neeligibile________

210,00
342,20

180,14
22,89

390,14
365,09

III.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL 
DIN VENITURI PROPRII:
_____l.Casa Municipală de Cultură:___________________________________________

Denumire indicatori Buget
aprobat

2023

Majorări
Trim.II

Reduceri
Trim.II

Buget
rectificat

2023

CHELTUIELI
Art.200107 transport 20,00 8,34 28,34
Art.850101 plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent_______________________

-7,11 -8,34 -15,45

Director Executiv al Diiţectiei Economice 
Ec. Cuibus
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SC CiTADmSULA U SRL
Sedhi : 450081 ^Zaliu.

Str. Fftbricii. Nr.28. jttd.Sfc!nj
Cod fiscal; 27243753
Nr. Inreg. Reg.Coiuetuhu •.J31/24S/20J0

Nr. înregistrare: 4136 /1S.0S.2O23

PROGRAM ANUAL DE ACTIVITATE PROPUS 2023 aprobat prin HCL 101/27.04.2023 anexa nr.2

întreţinere . REPARAŢII CURENTE SI CAPITALE STRĂZI SI DRUMURI COMUNALE , ÎNTREŢINERE SI REPARAŢII COLECTARE SI CANALIZARE APE PLUVIALE ÎNTREŢINERE SI AMENAJARE CURSURI DE APE
NECODIFICATE cnf. Contractelor nr.36269/10.08.2010 sl 67363/30.08.2022

Lungime
tronson
propus
pentru

execuţie

Suprafaţa
/cantitate
propusa
(mp/buc)

Valoare program 
PROPUS

in data de 27.04.2023 
(lei cu TVA inclus)

Valoare program 
PROPUS

in data de 02.0S.2023 
(lei cu TVA inclus)

DENUMIREA LUCRĂRII (STRADA/OBIECTIV) 
conform Normativ NE-033-2005

Nr. Tip lucrări propuse 
pentru execuţie Suma

diminuata(lei cu 
TVA inclus)

Suma
suplimentata(lei 
cu TVA inclus)

Crt.

(ml)

A. LUCRĂRI întreţinere .REPARAT» CURENTE Sl REPARAŢII CAPITALE, INVESTIŢII Sl MODERNIZĂRI STRĂZI cnf.contract 36269/10.08.2010
LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ( LI.)I

• Art. 34> al. 4 • întreţinerea Imbracamlntilor bituminoase prin efectuarea de plombări asfaltice, badfjonar!. etcI.1

reparaţii prin plombări 
asfaltice cu frezare si fara 
frezare

SOOgOOO.OO• Reparaţii prin plombări asfaltice 7,000.0 500,000.00

reparaţii prin plombări 
asfaltice

1 Stras nenominalizate 7,000.0 416.933.56 377,013.02

Plombări cu mixtura
stocabilaStr.T.VIadimirescu.str.Col.l.Pretorian,str.Unlrii,str.Maxim
Gorkl.str.A.Muresan,str.Pietris.str.Torentului,str.Sf.Vineri,str.Crisan.stl.lsit.

41,689.40 41,689.4017 r.
Caretului,str.Sarmas.str.Gh.Lazar,str.Closca,str.Ciocar1iei,str.Pacii,str 
.Porolissum

Plombări asfaltice Bd.m.Viteazul(Jandarmi-spre 
Criseni).str.T.VIadimirescu.str.Sf. Vineri.str.Fabricii.str.Gh.Lazar.str.Ko 
ssuth.str.Sarmas.str.Gen.Dragalina.Bd.M.ViteazuKScala- 
Primarie),str.Crisan.str.Col.Pretorian.str.V.De!eu,str.Armoniei.str.Brad 
ului.str.Pictor loan Sima

1.2.sit.
41.377.04 41.377.0429

Plombări asfaltice str.Bd.M.Viteazul (Liceul API
trotuar).Str.T.VIadimirescu-bloc Dalia>parcare
Autogara.Str.S.Bamutiu-zona Casa Armatei.Str.P.I.Sima.Str.S Jozsef

1.3.sit. 39,920.5436

Art 34, al. 6 • întreţinerea străzilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii sl astuparea gropilor Art34 al.9 • Scartficarea sl reprofilarea pietruritor cu sau fara adaos de materiale pietroase Art34 al.11 • Astuparea gropilor si 
făgaşelor cu materiale locale la străzile din pamant, taierea dâmburilor izolate, reprofilarea platformei In vederea asigurării condiţiilor de circulaţie si de evacuare a apelor1.2

reprofilare cu autogredersi 
astemerea de materiale 
pietroase______________

- întreţinerea străzilor pietruite 450,000.0023,500.0 30,000.00

'J';

!



150,000.00 10.000.00strat de piatra spartaStrada Plevnei-Strada Maciesului1 140.000.00

150.000.00 10.000.00strat de piatra sparta 140.000.002 Strada Luncii-Criseni

150.000.00strat de piatra sparta 10.000.00140,000.00Str.Pievnei-str.Depozitelor3

curăţire si vopsire a 
confectiiior metalice de 
protecţie

50,000.00 50,000.00întreţinerea lucrărilor de arta: podurI,pasaJe.podete,borduri1.3

intretinere cu piatra sparta si 
mixtura asfaitica 500,000.00 920,000.002.500.0Rezolvarea sesizărilor făcute de cetateni1.4

171,458.22 568,748.46420,000.00Lucrări nenominalizate1

1.1.sit. 7,846.91 7,846.91200.00 1.000.0 pietruireStr.RomanaiDietruire3

1.2.sil. 57,620.14 57,620.14558.00 2.790.0 pietruireStr.Magurice-pietruire4

1.3.sil. 41,233.05 41,233.05900.00 4.050.0Drum \ncinal Nagy Mal Plevnei-Fabrcii pietruire5

1.4.sit. 82,978.73 82,978.73960.00 4.900.0 pietruireDrum vicinal Nagy Mal
9

1.5.sit. 18,789.56 18,789.56160.00 640.0 pietruireStr.lrisilor-pletruire2

1.6.sil. 79,272.12 79,272.122.025.0450.00Str.Parutui -pietruire pietruire14

1.7.sit. 18.413.48 18,413.48980.0280.00Aleea Pinului-pietruire pietruire19

1.8.sit. 14,847.97 14,847.97370.00 3.5Str.Padureni-pietruire pietruire27

1.9.sit. 14,528.78360.00 4.5 pietruireStr.Lascar Catargiu-pietruire37

1.10.si 8,180.9836.00 4.0 pietruireAmenajare drum cimitirul ortodoxt.39

Lucrări de întreţinere recalculate conf. sit. de lucrări nr.
116.117,118.123,130 -2022 si conf. adresei nr. 2453/11.01.2023 7,539.82 7,539.822

1,500,000.00 1,500,000.00420,000.00 420,000.00TOTAL LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE

LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTEII.

Art. 43 , al. 1 - Executarea marcajelor orizontale pe sectoare întregi do străzi, ta Intersecţii ai la parcaje orizontale; Art. 44 , al. 7 • Executarea de covoare asfaRIce pe sectoarele de străzi la care tratamentele bituminoase nu asigura compensarea uzurii; Art. 44. al. 8 • Executarea de 
ImbracamintI bituminoase din doua straturi • legătură si uzura • peste imbracamfnti existente: Art 44 . al. 20 • Repararea suprafeţelor carosabile degradate la tocurile de parcare sl staţionare; Art. 44, al. 21 • RtlocuIrea integrala a bordurilor uzate al degradate cu borduri noi, 
inclusiv refacerea fundaţiei acestora; Art 44 alineatul 23, Refaceri de trotuare din pavaje de beton, asfaR, etc.; Art. 44, al. 25 - Repararea de şanţuri si rigole inclusiv lucrări de pereere si pavare a acestora când este cazul; Art. 44, al. 29 • Lărgiri de străzi prin crearea de benzi 
carosabile suplimentare, corespuruator solicRarll traficului si condRilIor iocalo; Art. 46. al. 3 • Amenajări de spatii verzi In zona străzilor cum sunt: fasll longitudinale. Insule verşi la iirtersectii, etc.;

Executarea de covoare asfaltice pe sectoarele de străzi la care tratamentele bituminoase nu asigura compensarea uzurii11.1 3,130,000.00 2.691,000.00

atei. accese carosabile / 
pietonale. zid de sprijinCartier Stadion - Str.B.P. Hasdeu. Str. Ciocârliei. Str. Meses 300.000.001 10,000.00 310.000.003.000.0

amenajare zona cu trotuare, 
borduri,accese pietonale/ 
carosabile

Cartier Dumbrava Nord - str. loan Nechita. str. Lt. Col. Pretorian, str. 
General Dragalina

2 300,000.002.500.0 500,000.00 200.000.00

ol



amenajare zona cu trotuare, 
borduri.accese pietonale/ 
carosabile

1.000.000.003 Cartier Dumbrava 1 + Cartier Dumbrava 2 310,102.71689,897.29

amenajare zona cu trotuare.
borduri.accese pietonale/ 
carosabile

Cartier Bradet (str. Pictor loan Sima. Avram lancu. Aleea Bradului, 
Aleea Mesteacănului)

7,161.0 300.000.004 230,897.2969.102.71

amenajare zona cu trotuare.
borduri.accese pietonale/ 
carosabile

Cartier Simion Bamutlu-zona Aleea /Vstrei-Astralis-Aleea Ritmului- 
Str.Armoniei,zona Valea Zalaului.Aleea Toamnei-Kaufland 500,000.005 500,000.00

1,211.00 8.477.0 astemere covor asfaltic 340.000.006 Strada Crângului 340.000.00

440.00 2,200.07 Str.Branduselor astemere covor asfaltic 150,000.00 150.000.00

8 Str.Toporasllor(pe drum vicinal nr.885 Sarmas Prunea drum nr.2) 280.00 1,292.0 astemere covor asfaltic 150,000.00 150.000.00

280.00 1.960.09 Str.Ghioceilor 150,000.00astemere covor asfaltic 150.000.00

10 399.00 1,600.0 10.000.00Str.Romana astemere covor asfaltic 10,000.00

Str. Hunedoarei(tronsonul care face legătură intre str.lasului si 
str.Fagetului)

11 200.00 1.000.0 10.000.00astemere covor asfaltic 10,000.00

12 220.00 1.540.0 10.000.00Str.Maciesilor astemere covor asfaltic 10,000.00

13 Reparaţii curente str.Fabricii-parcare zona fosta S.C." Stejarur'S.A. astemere covor asfaltic 180,000.00 180,000.00

14 Reparaţii curente str.Primaverii astemere covor asfaltic 140,000.00 140,000.00

curăţire si vopsire a 
confecţiilor metalice de 
protecţie

Reparaţii curente privind lucrările de arta: poduri, podeţe, ziduri 
de sprijin s.a

10,000.00 10,000.0011.2

amenajare alei, reparaţii 
rigole.ziduii de sprijin 500,000.00 360,000.0011.3 Rezolvarea sesizărilor făcute de cetateni

1 453,108.41Lucrări nenominalizate conform sesizărilor 140,000.00 302,850.20
1.1.Sit. Sesizări cetatenesti Str. Gen.Dragalina bl. D16 4,348.84 4,348.84143
1.2.sit. Str.Gh.Doja-alei in cartier montat balustrada D30 930.65 930.653
1.3.sit.

Sesizări cetatenesti-Str.P.I.Sima.bl.P11 montat balustrada 4,306.93 4,306.937.
1.4.sit. Cartier Păcii bl. LI montat balustrada 831.87 831.87
1.5.Sit. Sesizări cetatenesti str.B.P.Hasdeu bl.H23 rampa access pers. Cu 

dizabilitati 2.184.21 2.184.21li
i.6:sit. Sesizări cetatenesti-Cartier.S.Bamutiu.zona bl. Zid chinezesc 4,809.03 4,809.0312.
1.7.slt. Sesizări cetatenesti-montat balustrada Aleea Mesteacănului bl.P12 1.672.45 1,672.45
1.8.slt. 13,693.27Sesizări cetatenesti-str.V.Deleu bl. G22 13.693.272L

\ 3



Cartier Bradet-reparatii alee acces bl.0115 3,754.822Z.
1.10.si Amenajare acces bl.04 cartier Stadion 6,503.391,35

Lucrări de reparaţii curente recalculate conf. sit. de lucrări nr. 
100.106,109,110.111,112.114.115,122,126-2022 si conf. 
adresei nr. 2453/11.01.2023

14.114.342 14,114.34

3.640,000.00TOTAL LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE 3,061,000.001,199,000.00 620,000.00

LUCRĂRI DE INVESTIŢII ( REPARAŢII CAPITALE ) conf. 
Contr.36269/10.08.2010 Colectare,canalizare si evacuare a 
apelor pluviale cnf. Contr.60247/01.08.2022

III

Reparaţii capitale- lucraţi in continuareiti.1 1,122,605.00 947,605.00

reparaţii alei carosabile si 
pietonale, reţea de canalizare 
pluviala, reţea de date si 
regularizare vale

850.00 5,950.0 - 150,000.001 Modernizare zona LT. Col Teofil Moldoveanu 150,000.00

reparaţii alei de acces si 
parcari, reţea de canalizare 
pluviala, reţea de date

2 7,000.0 100,000.00Modernizare si amenajare zona str. Dumbrava bloc 016- D27 100,000.00

aducerea la cota a capacelor 
carosabile, confecţii metalice 
(balustrada), pavaj

3 4 bucReparaţii capitale strada Digului 30,000.00 25,000.00 5,000.00

înfiinţare drum Tehnologic si platforma pentru obiectivele de 
investiţii,, Construire Bazin didactic de înot si Construire baza 
Sportiva de TIP I str. Făget, nr. 39

realizare platforma pentru 
terenul de sport de tip 1, 
realizare drum tehnologic

4 11,250.0 400,000.00 400,000.00

Modernizare Strada Cerbului -•■extindere tronson in zona fosta 
SCPP(lungime 1800 m) conf. CF 76010

aducerea la cota a capacelor 
carosabile5 1,800.00 13,530.0 232,605.00 200,000.00 32,605.00

aducerea la cota a capacelor 
carosabile

6 Modernizare str. Cimpului 50,000.00 25,000.00 25,000.00

aducerea la cota a capacelor 
carosabile

7 Modernizare Strada Titulescu 25,000.00 25,000.00

aducerea la cota a capacelor 
carosabile

8 Modernizare Strada Stanei 4 buc. 25,000.00 25,000.00

aducerea la cota a capacelor 
carosabile

9 6 buc. 25,000.00Modernizare Strada Căprioarei 75,000.00 100,000.00

Reparaţii capitale deviere canalizare pluviala pe strada Decebal si 
reţea de date pe strada Parcului

aducerea la cota a capacelor 
carosabile

10 2 buc. 25.000.00 25,000.00

reconfigurare intersecţie str A. 
Saguna-str.Kossuth

11 Modernizare intersecţie "Andrei Saguna" 220.00 1,870.0 50,000.00 50,000.00

strat de uzura, alei pietonale, 
reparaţii canalizare pluviala su 
reamenajare parcare existenta

Amenajare cai de acces carosabile si pietonale in zona străzii Gara 
Veche

12 828.0 10,000.00 10,000.00

IIU Reparaţii capitale - lucrări noi 6,485,005.00 6,660,005.00

1 Reabilitare si modernizare Str. Morii 3,640.0 trotuare, carosabil, rigole520.00 700,000.00 700,000.00



*-

reparaţii alei de acces si 
parcaţi, reţea de canalizare 
pluviala, reţea de date

400.02 100.000.00Reparaţii capitale zona Servirea 100.000.00

Reparaţii capitale si amenajare platforma betonata statie de autobuz 
pe sensul Valea Mitii-Zalau

amenajare platforma beton 50.000.003 50.000.00

Borduri mari, borduri mici. 
trotuar. carosabil (infrastnjctura 
si suprastructura), reţea de 
date.canalizare pluviala

Reabilitare si modernizare Str.Tipografilor (slr. Comeliu Coposu pana 
la intersecţia cu str. Episcopiei)

1,542.00 3.815.0 1,000,000.004 500,000.00 1.500,000.00

Acces oraş (Portic) - Aghires. Ortelec, Jandarmi 50.000.003 buc construcţie beton5 50,000.00

Strada laşului (extindere din Simion Bamutiu (sens giratoriu) pana la 
str Industriei)

defrişare, reprofilare, pietruire, 
rigole pluviale din pamant960.00 5,762.0 125,005.006 125.005.00

500.00 30,000.00împrejmuire cimitir municipal Zalau realizarea gard de protecţie 25.000.007 5,000.00

Realizare reţea canalizare pluviala pnn foraj dirijat str.Andrei 
Muresanu

lucrări de reabilitare 
canalizare pluviala

304.077.148 2,123.32 301,953.82

lucrări de reabilitare 
canalizare pluviala

9 Realizare reţea canalizare pluviala prin foraj dirijat str.Avram lancu 145.922.86 145,922.86

10 495.00 2,475.0Reparaţii capitale Str.Freziilor 50.000.00 2.123.32trotuare, carosabil, rigole 52,123.32

trotuare, carosabil, rigole.sant 
de garda

11 Reparaţii capitale -continuarea străzii Faget.zona blocurilor ANL 8.500.0 3,500,000.00 3.500,000.00

Reparaţii capitale si amenajare platforma betonata statie de autobuz 
pe str.Lt. Col Pretorian.statia CMJ pe sensul de mers Garii-Bradet

12 amenajare platforma beton 10.000.00 10.000.00

amenajare fantana.amenajare 
zona parc.amenajare zona 
didactica Biblioteca 
Municipiului Zalau

13 Reamenajare spaţiu public zona Bd.M.Viteazul-Cinematograful Scala 10,000.00 10,000.00

Reparaţii capitale fantana arteziana din intersecţia străzilor I. 
Kossuth si Comeliu Coposu

amenajare fantina arteziana si 
zona pietonala

14 150.0 10,000.00 10,000.00

canalizare pluviala, reţea de 
date. alei pietonale si 
carosabil

Reparaţii capitale pe Str. Industriei (din Bulevardul Mihai Viteazul 
pana In sensul giratoriu)

15 638.00 4,466.0 10,000.00 10.000.00

Reparaţii capitale pe Str Iasomiei - identificat conform HG 996/2002 
nr. 896 - Bercz pe drum vicinal - drum nr. 2 din DJ spre Pădure - 
parcela nr. 553

strat de fundaţie si mixtura 
asfaltica

16 294.00 1.176.0 10,000.00 10,000.00

Reparaţii capitale pe Str. Mălinului conform nr. inventar 13075 si CF 
71827

strat de fundaţie si mixtura 
asfaltica17 262.00 1,048.0

330,000.00 300,000.00 30,000.00
lucrări de canalizare pluviala 
si astemere mixtura asfaltica

Reparaţii capitale pe Str. Văii (din B. M. Viteazul pana la limita cu 
proprietăţile private)

600.018 150.00 10,000.00 10,000.00

lucrări de canalizare pluviala . 
astemere covor asfaltic.rigole8,000.019 2.000.00 10.000.00Str.Razboieni 10,000.00

lucrări de canalizare pluviala . 
astemere covor asfaltic.rigole2.076.020 Str.Mihall Sadoveanu 10.000.00488.00 10,000.00



lucrări de canalizare pluviala , 
astemere covor asfaltic,rigole 10.000.00 10,000.0021 Str.Maiin Sorescu 290.00

lucrări de canalizare pluviala , 
astemere covor asfaltic,rigole1,260.0 10,000.00 10.000.00210.0022 Str.Mircea Eliade

TOTAL LUCRĂRI DE INVESTIŢII ( REPARAŢII CAPITALE SI MODERNIZARE / REABILITARE ) 7,607,610.00 7,607.610.00577,123.32 577,123.32

TOTAL CAPITOL A 12,747,610.00 2,196,123.32 1,617,123.32 12,168,610.00

8. întreţinere , REPARAŢII CURENTE COLECTARE SI CANALIZARE APE PLUVIALE cnf. Contract 67363/30.08.2022

întreţinerea şanţurilor, rigolelor, gurilor de scurgere, canalelor pluviale si desfundarea podeţelorI
curatat n'gole, reparaţii 
canalizareLucrări de canalizare pluviala executate In oraş 300,000.00 300,000.001

127,218.01 127,218.011.1. Străzi nenominatizate curatat rigole si canale

1.2slt. 8,282.53 8,282.53curatat rigole si canaleCuratat rigole centura oraşuluinr.1

1.3.sit. 
nr.15 162.135.46 162,135.46curatat rigole st canaleLucrări de curatat canalizare pluviala

1.4.slt. 2,225.23 2,225.23Lucrări de curatat canalizare pluviala curatat rigole si canale31

Lucrări de întreţinere recalculate conf. sit. de lucraţi nr. 108-2022 si 
conf. adresei nr. 2453/11.01.2023

138.77 138.771.4

50,000.00Curatat sarrtul de garda curatat de depuneri si deşeuri 50,000.002
40.965.99 40,965.99Curatat sânt de garda lucrări nenominalizate curatat de depuneri si deşeuri2.1

2.2 Curatat sânt de garda februarie 5,753.22 5.753.22curatat de depuneri si deşeuri
sit.13
2.3.Sit. 3,280.79Curatat sânt de garda martie curatat de depuneri si deşeuri 3,280.79

18

9,630.00 50,000.00 50,000.003 curatat de depuneri si deşeuriCuratat sosea ocolitoare

400,000.00 400,000.00Total lucrări de întreţinere canalizare pluviala

REPARAŢII CURENTE COLECTARE SI CANALIZARE APE 
PLUVIALE

II

50,000.00 50,000.001 reţea de canalizare pluvialaLucrări de reparaţii curente

2 Rezolvarea sesizărilor făcute de cetateni 100,000.00 100,000.00reţea de canalizare pluviala

2.1. 97,939.53 89,339.90Lucrări nenominalizate

2.2.sil. Sesizări cetatenesti Rep. canal pluvial zona acces wc public clădirea 
Transilvania 782.58 782.5810

2.3.sil. 1,277.89 1,277.89Canalizare pluviala str.Crangului(capela)26

2.4.sit. 8,599.63Lucraţi de canalizare pluviala str.Olarilor34

150,000.00Total lucrări de reparaţii curente canalizare pluviala 150,000.00

TOTAL CAPITOL B 550,000.00 550,000.00

curatarea văilor date din 
administrare (Valea Pietriş, 
Valea Meses, Valea Sarmas)

întreţinerea cursurilor de apa necodificate 50,000.001 4,500.00 50,000.00



1

TOTAL CAPITOL C 50,000.0050,000.00

D. DOCUMENTAT!! TEHNICO-ECONOVICE PENTRU RK+AC SI STUDII REFERITOR LA SIGURANŢA IN EXPLOATARE A PODURILOR SI PODEŢELOR

E. LUCRĂRI DE DEMOLARE A CONSTRUCŢIILOR CASATE SI AMENAJATE ILEGAL

50,000.00 50,000.00demolare imobilTOTAL CAPITOL E
GENERAL (A+B+C+D+E ) 13,397,610.00 12,818,610.002,196,123.32 1,617,123.32
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZALĂU 
<^016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu iir.4-6, Judeţul Sâlaj 

Tel.(40)26D;tS617â9 FaK.(40)2â0/632567
WWW.daszalau.ro

CF149928S5 
e-mail: ofSce@daszalau.ro

Nr.11080/22.05.2023
MUNICIPIUL ZALAU 

PRIMĂRIA MUNICIPIUl^ALĂU
Nr. de înregistrare.......................... .
Ziua .OJCT.......anul -----

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

Prin prezenta adresa, va înaintam Raportul de analiza cu privire la ducerea 

la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de Conturi Salaj, pentru a'Ti'SUspus 

împreuna cu Referatul nr.4911 al comisiei desemnate prin Decizia 

nrlOO/23.03.2020, spre aprobare Consiliului Local Zalau.

DIRECTOR EXECUTIV

Babos-DjSKjna

ALÂUo

1
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZALĂU 
45Q01i6-Z^u, Piaţa luliu Maniu nr.4-6. Judeţul Sălaj 

Tel.(40)2â0yfi617â9 Fax.(40)2flQ/fi32567
WWW.daszalau.ro

CF149P2855 
e-mail: officei@daszalau.ro

Nr.ll034 din 19.05.2023

RAPORT DE ANALIZĂ 
cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurii 

dispuse de Camera de Conturi Sălaj

Având în vedere:

- Decizia nr. 2 /31.03.2021 emisă de Camera de Conturi Sălaj, pentru exerciţiul 
financiar al anului 2020, în baza Procesului verbal de constatare nr. 188 din data de 

04.03.2021 prin care pentru abaterea constatata la pct. 6) din decizie se dispune 
inlaturarea neregulilor in sensul ca “

“ — ordonatorul de credite va dispune măsuri privind analiza plăţilor care nu au 
legătură cu activitatea entităţii, daune morale, efectuate în baza Deciziei Civile nr. 
1108/A/2009, conform solicitărilor ordonatorului principal de credite U.A.T.M. 
Zalău şi prezentarea spre aprobare Consiliului Local Zalău a rezultatelor 
analizei. ”
împotriva măsurilor dispus prin Decizie s-a depus contestaţie pentru care s-a emis 

încheiere de respingere a acesteia, măsura rămânând definitivă.
- încheierea nr. 21 din 10.06.2022 emisă de Curtea de Conturi a României ,Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor Înregistrată la DAS Zalău în data de 24.06.2022 cu nr. 
13874; respectiv punctul 2 din încheierea nr. 21, dispoziţia finala “Fata de cele de 

mai sus. Comisia retine Întemeiata măsură dispusa prin decizia emisa de Curtea de 
Conturi Salaj.”

Conform pct. 6 din Decizia nr. 2/31.03.2021, “Echipa de Audit a Camerei de 

Conturi Sălaj in baza documentelor prezentate de entitate spre auditare constata ca, 
entitatea a efectuat plaţi care nu au legătură cu activitatea entitatii, reprezentând plata 
către un fost angajat a imor daune morale in baza unei sentinţe judecătoreşti fara ca 

referatul prin care s-a constatat ca nu sunt persoane responsabile in cadrul instituţiei 
pentru aceste plaţi (analiza care nu are la baza prevederile de atragere a răspunderii 
din Codul administrativ), sa fie prezentat, pana la data auditului, in Consiliul Local 
pentru aprobare.

In data de 27.11.2019, problema menţionata anterior este adusa la cunoştinţa 

consilierilor locali in cadrul comisiilor de specialitate, iar in data de 25.02.2020, 
DAS Zalau revine cu o informare in scris cu privire la acest aspect, informare care a 

fost transmisa domnilor consilieri pe e-mail.
In data de 24.03.2020, a fost Întocmit referatul nr. 4911 al comisiei desemnata 

prin Decizia nr.lOO din 23.03.2020, privind analizarea situaţiei date, în speţă s-au 
analizat masurile administrative luate in urma reorganizării instituţiei in baza

L
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prevederilor HG 797/2017 si coroborate cu descrierea şi cu dispoziţiile prezentate în 
Decizia Civilă nr.l 1028/A/2019.

Din cuprinsul prezentei analize şi a concluziilor formulate prezentate îri 
referatul comisiei numită prin Decizie, comisia a constatat ca nu există persoane care 

se fac vinovate de plata sumei la care DAS a fost obligată în baza Deciziei Civile nr. 
1108/A/2019 fiind vorba de o reorganizare in baza unui act normativ.. Dimpotrivă 

exista o economie la buget prin faptul ca nu a fost angajata o alta persoana pe acel 
post. Precizam ca pe postul ocupat de persoana respectivă (care si-a dat demisia 

in urma mutării) nu a fost angajata o alta persoana pana la aceasta data, 
nefiind generate cheltuieli pe toata aceasta perioada din anul 2018, iar cheltuiala 

pe 58 luni ar fi fost de aprox. 301.136 RON.
Menţionam ca, din analiza la nivelul instituţiei, rezulta ca nu exista persoane 

responsabile pemtru aceste plaţi in valoare de 30.000 lei.
Curtea de Conturi în urma verificărilor ulterioare precizează că referatul 

comisiei care cuprinde rezultatele analizei trebuia supus spre aprobare 
Consiliului Local al mun. Zalau. Având in vedere ca Decizia Camerei de Conturi 
Salaj a fost contestata la Curtea de Conturi a României, DAS Zalau nu a efectuat 
niciun demers în acest sens pana la soluţionarea contestaţiei, respectiv pana la 
pronunţarea deciziei in contencios.

Prin încheierea nr.21/30.06.2022, comisia de soluţionare a contestaţiilor 
menţine măsură dispusa prin Decizia emisa de Curtea de Conturi.

împotriva încheierii s-a formulat acţiune in contencios în data de 08.07.2022 
Prin Decizia Civila a Curţii de Apel Cluj, rămasă definitivă în data de 06.02.2023 şi 
comunicată DAS în data de 10.03.2023 se menţine Decizia Curţii de Conturi Salaj, 
Decizie care prin măsura dispusă trebuie pusă în aplicare.

Ca urmare, solicitam Consiliului Local Zalau aprobarea Raportului de analiză 
însoţit de Referatul nr. 4911 al comisiei desemnate prin Decizia nr.l00 din 
23.03.2020 ca măsură administrativă luată de DAS pentru respectarea prevederilor 
din Codul Administrativ.

Anexam documentele la prezentul raport.

Cu considertatie.

DIRECTOR EXECUITIV



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZALĂU 
450016-Zalău, Piaţa Itiliu Maitiu iir.4-6, Judeţul Sălaj 

Tel.(40)260«617flP Fax. (40)260/632567 
www.das2alau.ro

CF14592855 
e-mail: 0ffice@das2alau.ro

Nr. 4911 din 24.03.2020

REFERAT

privind analizarea situaţiei daca , prin masurile luate in urma reorganizării instituţiei in baza HG 
nr.797/2017 si a Deciziei Civile nr.ll028/A/2019 ca- urmare a masurilor aplicate s-au produs 
prejudicii la nivelul instituţiei.

Acest referat este întocmit de comisia stabilita in baza Deciziei nr.lOO din 23.03.2020.

Astfel, s-a procedat la analizarea dosarului .care conţine documentele privind reorganizarea 
instituţiei in baza Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea Regulamentelor - cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal.

Termenul în vederea finalizării procedurii de reorganizare a instituţiei, de stabilire a 
structurii de personal pe compartimente şi atribuţiile aferente, de elaborare a Regulamentului 
propriu de organizare şi funcţionare şi de constituire a Colegiului Director al instituţiei, a fost 
23.03.2018.

Din analiza efectuata se constata ca. Procedura de Reorganizare a instituţiei s-a efectuat cu 
respectarea legislaţiei în vigoare respectiv HG 797/2017 , prin parcurgerea tuturor etapelor, 
respectiv prin întocmirea documentaţiei necesare , trimiterea acesteia la ANFP şi obţinerea 
avizului de la aceasta instituţie care atesta faptul ca procedura efectuata a fost in conformitate cu 
normele legale in vigoare.

Urmare a avizului primit, s-a intrat cu aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare a instituţiei ca urmare a reorganizării , care a fost aprobat prin H.C.L. 
107/22.03.2018, hotarare care nu a fost contestata in termenul prevăzut de lege, si s-a procedat la 
recompartimentarea, restructurarea personalului în compartimentele nou formate, cu numărul de 
posturi aprobate şi funcţiile aferente.

In baza Horărârii mai sus amintite s-a trecut la numirea personalului pe funcţii şi în noile 
compartimente sub forma aprobată, avand la baza deciziile de numire.

W
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Din documente rezulta ca, în aceasta situaţie a fost un număr mai mare de angajaţi mai 
exact !dar d-nul Lolos Felician a fost singurul care a contestat procedura de reorganizare.

In etapa de reorganizare a intrat si Biroul ‘Protecţia Persoanelor cu handicap” unde d-nul 
Lolos iivea calitatea de angajat care in urma procedurilor applicate conform hotărârii de guvern 
mai SIS amintite s-a transformat in Biroul “Protecţia Persoanelor cu dizabilitati si persoane 
varstnix, intervenţii in situaţii de urgenta”.

S-a înţeles de la conducerea instituţiei ca, pe parcursul efectuării acestei reorganizări , a 
intocrr irii documentaţiei, s-a tinut legătură cu reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Public care a coordonat si indrumat modul de efectuare a reoganizarii.

In consecinţa. Noul Regulament de Organizare si funcţionare cuprinde si o prevedere; 
confoin careia “ in compartimentele de specialitate din DAS isi vor desfasura activitatea 
functi< nari publici care implica prerogative de putere publica, iar personalul contractual (inclusiv 
cei ca e au si calitatea de pensionari) sa-si exercite activitatea in centrele care funcţionează in 
cadrul direcţiei, astfel ca domnul Loloş a fost mutat prin reorganizare în cadrul Centrului Social 
de Urgenţă, unde a şi avut incheiat contractual de munca de la Începutul activitatii in DAS..

La acea data , exista o solicitare de la Centrul Social de Urgenta pentru a repartiza in 
aceast i locaţie un asistent social deoarece aici nu aveau personal cu specialitatea asistenta sociala 
care s i lucreze cu beneficiarii din acest centru.

Din analiza efectuata , rezulta ca, in urma schimbării locului muncii, dnul Lolos nu si-a 
pierdi t niciun drept, ramanand in continuare cu acelaşi nivel de salarizare.

Se constatat ca dnul Lolos s-a prezentat la Centrul Social de Urgenta la data 04.06.2018 
sem nat si fisa postului, iar după o foarte scurta perioada si-a dat demisia, respectiv in data de

O8.O8T2OI8.
D-nul Lolos Felician a acţionat instituţia in judecata , a solicitat in instanţa: anularea 

i adiţional la Contractul de Munca prin reîncadrarea acestuia, plata salariilor de la momentul 
iei si pana la reangajare cu rata inflaţiei,” si daune in valoare de 90.000 lei.

La instanţa de fond , Tribunalul Salaj nu a acordat drepturi băneşti solicitate de reclamant 
dar la| instanţa de recurs. Curtea de Apel Cluj prin Decizia Civila nr. 11028/A/2019 admite in parte 

declarat de reclamant, nefiind dispusa reintegrarea in instituţie si nici plata salariilor de la

a

actuh
demis

apelu
data i icetarii contractului individual de munca, dar au fost acordate daune in suma de 3 0.000 lei.

Conform acestor soluţii, precizam ca acestea sunt diferite ca dispozitive chiar daca soluţiile 
sunt late de doua instanţe de judecata, Apreciem ca instituţia prin reprezentanţi a făcut toate 
deme rsurile posibile legale pentru a apara instituţia.

Comisia va analiza in continuare, daca prin masurile luate in urma reorganizării instituţiei
/ ^

la HG nr.797/2017 si a Deciziei Civile nr.ll028/A/2019 ,ca urmare a masurilor aplicate s-auin ba
prod js prejudicii la nivelul instituţiei.
l.In jrimul rând s-a analizat, care ar fi fot cheltuielile cu salarizarea dnului Lolos Felician pana 
la ac easta data ,in situaţia in care ar fi ramas in unitate. Din calculele făcute rezulta ca aceste 
cheli niieli ar fi fost in suma de 90.357 lei.
2 S-î. analizat daca a fost angajata o alta persoana in locul dnului Lolos Felician. Din documente, 

(ictiv statul de funcţii, rezulta ca de la plecarea din instituţie a dlui Lolos postul acestuia nuresp
a fo^ ocupat, nefiind angajata o alta persoana, deci neexistand o cheltuiala din partea instituţiei 
pe ai ;easta perioada.
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S.Conform Deciziei Civile nr.ll08/A/2019, Curtea de Apel Cluj obliga Direcţia de Asistenta 
Sociala Zalau , la plata de daune morale către reclamanul Lolos Felician in suma de 30.000 lei, 
suma care a fost achitata in cursul anului 2019 .

Concluzionând in urma analizei efectuate de comisia stabilita, se constata uurmatoarele.
^ Procesul de reorganizare a instituţiei, de stabilire a unei noi structuri de personal, a fost 

făcută in conformitate cu H.G.797/2017 cu respectarea dispoziţiilor actului normativ , 
avand avizul ANFP pentru toata aceasta procedura, si cu aprobarea Consiliului Local Zalau 
prin HCL 107/22.03.2018, in acest proces de reorganizare intrând mai mulţi salariaţi si nu 
doar dnul Lolos Felician.

> Referitor la un eventual prejudiciu adus instituţiei, prin plata sumei de 30.000 lei dispusa 
de instanţa, analizam cheltuielile pe care le-ar fi avut instituţia de la data demisiei acestuia 
si pana la sfârşitul lunii martie care sunt in suma de 90.357 lei ( 2018 — 20.526 lei,, 2019 
= 55.865 lei si 2020 = 13.966 lei) si plata efectiva efectuata către fostul angajat a sumei 
dispuse de instanţa..

^ Astfel, rezulta o economie la bugetul local doar pana la aceasta data in suma de 60.357 
lei si nicidecum un prejudiciu.
Avand in vedere aspectele prezentate, urmare a analizei efectuate de comisie, apreciem ca 
, prin masurile luate in urma reorganizării instituţiei in baza HG nr.797/2017 si a Deciziei 
Civile nr.ll028/A/2019 ca urmare a masurilor aplicate, nu exista niciun prejudiciu produs 
instituţiei, dimpotrivă se constata o ecnomie considerabila la bugetul instituţiei.

Comisia:
1. Crisan Cristina consilier juridic
2. Rechisan Gabriela inspector_
3. Barburas loan sef serviciu _

/O
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r
Ministerul FinanteiorAgenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Cluj-Napoca 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj 
NR.SJG-STZ-836/03,06,2023

O .j »• •<■ \

P-ta luliu Maniu, nr 15 
Zalău, judeţul Sălaj 
Tel : +0260 662309 
Fax: +0260 610249

V

MUNiaPfUL ZALĂU 

PRiMÂRlA MUNOrayjj ZALĂU
Nr. d^Kgistrare ..c3 
’■' ..............^

Către: U.A.T. MUNICIPIUL Z^LAU

In atenţiarOrdonatbrului principal de credite

Potrivit prevederilor art .4 lit. d din Legea bugetului de stat pe anul 2023 , nr .368/2022 şi ca urmare a documentelor depuse de 
dumneavoastră la inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. potrivit alin. (4) al art. XL din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele 
masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene , precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative , s-au aprobat pentru U.A.T. 
Municipiul Zalău , pe trimestrul II anul 2023 , sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , pentru 
finanţarea gratuităţii acodate elevilor din invaţămâritul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier.

MII LEIPrin urmare , in bugetul dvs. intervin următoarele modificări:
ri-Cod

indicator
Prevederi rectificatePrevederi iniţiale InfluentaDENUMIRE INDICATOR C-t-

Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale

774,8774,8011.02.06.

Pentru finanţarea gratuitatii acordate 
elevilor din invatamantul preuniversitar 
acreditat/autorizat pentru transportul local 
rutier.

774,8774,80

ispund de realitatea documentelor depuse la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj precum si de conformitateaOrdnatorii principalr^ccne'

.foijsTeţeratie^:
Cu deosj

-f\'.

'
T rezorier şef K

Jf
I

Sabina Ghiurca

lDocument care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679.

Ins
■Ol*



Pag: 14

EXTRAS DE CONT 
la data: 28.04.2023

MUNICIPIUL 2ALAU
IBAN PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR

Editat la data de: 29.04.2023 09:29 AMTrezorerie Municipiul 2aiau

RO88TRE256121420234XXXXX

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR BENEFICIAR

CONT 21A4234004291786

..... DATA
DOCUMENT DOC 
Sold precedent

Indicator Cod 
Angajament Program

NR. INTERN- 
EXPLICATII

DEBIT . CREDIT Cod
Angajament

DATA
PLAŢII

Nr. referinţa 
banca/trezorerie

NR

.00
TZ56J3151864I-COD 074 SUPLIMENT . 
COMBUSTIBILI SOLIZI LEMNEAJPIS SALAJ .00 2,420.00

''2;420TI5'
14,148.00
14,148.00

28.04.2023 28.04.2023 TZ56Î31S18640 RO07TREZ23A68I50I5I0I37X 247073953605

r
Ci

.00Rulaj zi 
Total sume 
Sold final

(0.00
.00

întocmit si Verincat,

i.EXTRAS DE CONT 
la data: 28.04.2023

MUNICIPIUL ZALAU
IBAN PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR

Editat la data de; 29.04.2023 09:29 AMTrezorerie Municipiul Zalau

R030TREZ24 A 5! 0103200101X

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR BENEFICIAR

CONT 24A5 lOI 032001014291786 
DATA

DOCUMENT DOC 
Sold precedent

NR.-INTERN-
EXPLICATH

CREDIT Cod
Angajament

Indicator Cod 
Angajament Program

DEBITNr. referinţa 
banca/trczorcrie

DATA
PLAŢII

NR

24458.23
2,751.28
2,751.28

27,409.51
27,009.51

.00
TZ56I3I520S82-FF 2306055 
FURNITURI DE BIROU.00 AAAM2EXNXBN AAB 000000000028.04.2023 28.04.2023 TZ56131520882 ROI 5TRE27005069XXX002708 16310679 DNS BIROTICA SRL1169

.00Rulaj zi 
1'otal sume 
Sold final

400.00
.00

Întocmit st Verificat,

EXTRAS DE CONT 
la data: 28.04.2023

MUNICIPIUL ZALAU

IBAN PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR

Editat la data de: 29.04.2023 09:29 AMTrezorerie Municipiul Zalau

R062TRCZ24A510103200103X
COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR BENEFICIAR

CONT24A510103200I034291786
NR. DATA
DOCUMENT DOC 
Sold precedent

DEBIT CREDIT Cod
Angajament

Indicator Cod 
Angajament Program

NR. INTERN- 
EXPLICAŢII

DATA
PLAŢII

Nr. referinţa 
banca/irczorcric

279414.83 .00
TZ5613IS20757-C/V FACTURI

314.27 AAAM2FBSXDB AAB 0000000000 ENERGIE TERMICA PSD SI BP
SALAJ
TZ56131518101-CV EN ELECTR 

0000000000 CONS DEC 2022 IAN FEB 2023 
CLĂDIRE TRANSILV CORP B 
TZ5613I517I47-FF SERIA PMZ NR. 
2001273/25.04.2023 CONSUM 
ENERGIA ELECTRICA PER 01.01- 
31-01.2023

4291786 MUNICIPIUL ZALAU .0010000568995 28.04.2023 28.04.2023 TZS6131520756

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 
SALAJ3 ERRRRRRRRRR28.04.2023 28.04.2023 TZ56131518I00 R022TREZ24A670302200I03X . 4494756 .00 1,869.81175

NOTPROVIDE 0000000000ERRRRRRRRRR27.04.2023 27.04.2023 230427S109265524 R020RNCB021411095554000I 25759350 ASOCIAŢIA ECODES SALAJ .00 463.79D

.00 2,647.87
52498.97

Rulaj zi 
Total sume 
Sold final

329,065.93
276,666.96 .00

Întocmit si Verificat,



Pns:'^

EXTRAS DE CONT 
la data; 25.04.2023

MUNICIPIUL ZALAU
IBAN PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR

Editat la data dc: 25.04.2023 04:10 PMTrezorerie Municipiul Zalau

R046TREZ56121A300530XXXX

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR BENEFICIAR

CONT21A30053042<)n86 ^ 
DATA'

DOCUMENT DOC 
Sold precedent 
10000568251 25.04.2023 25.04.2023

Indicator Cod 
Angajament Program

NR. INTERN- 
EXPLICATII

CREDITDEBIT . Cod
Angajament

Nr. referinţa 
banca/'trezorerie

DATA
PLAŢII

NR.

3,523,772.58
8,606.48

478.80

.00
TZS6I31463957-CONCESIONARJ SI 
ÎNCHIRIERI

y TZ56I3139158.3-FACT 5020662 
5020613
TZ56131393231- 
20230424/CONCESIUNE 
TZS6131393609-Redevenla cuvenita 
pentru perioada 01.01 31.12.2022 conf. 
HoL AGA nr.

f f

MUNICIPIUL ZALAU .00TZ56131463956 4291786

.002 i.04.2023 21.04.2023 UNICARM SRL230421S107258899 R091RNCB0221009591210001 6531770
332EPOT23M4020

2953

CONF CONSULTING SRL .00 7,185.42RO38BTRLRONCRT0514334101 1455498724.04.2023 24.04.202378 4

4'ÂM^,ooASOCIAŢIA ECODESSALAJ .00 200,000.00230424S107904337 RO63RNCB0214! 10955540003 2S7593S024.04.2023 24.04.2023NONREF

J TZ561313936n-Redeventa cuvenita
noada 01.01 31.12.2022 conf..00 333,084.00ASOCIAŢIA ECODES SALAJ230424S107904338 RO63RNCB02I4110955540003 25759350 pentru pei 

Hot. AGA nr.
24.04.2023 24.04.2023NONREF

.00 549,354.70
4,137,663.15
4.073,127.28

Rulaj zi 
Total sume 
Sold final

64,535.87
.00

întocmit si Verificat,

EXTRAS DE CONT 
la data; 25.04.2023

MUNICIPIUL ZALAU
IBAN PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR

Editai la data de; 25.04.2023 04;10 PMTrezorerie Municipiul Zalau

RO29TREZ56121330208XXXXX

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR BENEFICIAR

CONT21A330800429I786
NR. DATA
DOCUMENT DOC 
Sold precedent

NR. INTERN- 
EXPLICATII

CREDIT Cod
Angajament

Indicator Cod 
Angajament Program

DEBITNr. referinţa 
banca/trezorerie

DATA
PLAŢII

184,495.50.00
TZ56131464241-Transf cval bilete 
intrare Scala incaş numerar R Z 64 65 
66 67

MUNICIPIUL ZALAU 
VANZARIAPART 4,408.50.0025.04.2023 25.04.2023 TZ56131464240 RO20TREZ561502205X009520 23811125429

4,408.50
188,904.00
188,904.00

.00Rulaj zt 
Total sume 
Sold final

.00

.00
întocmit si Verificat,

EXTRAS DE CONT 
la data: 25.04.2023

MUNICIPIUL ZALAU

IBAN PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR

Editat Ia data dc; 25.04.2023 04:10 PMTrezorerie Municipiul Zalau

RO02TREZ5612133021OXX XXX

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ 
BENEFICIAR BENEFICIAR

CONT 21A3310004291786

DATA 
PLAŢII

Indicator Cod 
Angajament Program

NR. INTERN- 
EXPLICATll

CREDIT Cod
Angajament

DEBITNr. referinţa 
banca/irczorcrie

NR...... DATA
DOCUMENT DOC 
Sold precedent .00 87,893.00

319.00
319.00

88,212.00
88,212.00

TZ56131464615-CONTRIB PĂRINŢI.00CRESA VOINICELR034TREZ5615006XXX007247 2549061725.04.2023 25.04.2023 TZ5613Î464614281
.00Rulaj zi 

Total sume 
Sold final

.00

.00
întocmit si Verificat,
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECODES SĂLAJ”

Zalău, P-ţo I Decembrie 1918 nr. 11, tel:0S6O40mi, fax:0360404941,

IIilfV

450058,
e-molt: e?'>£leşşilaj,©Ya^[-|qoxom, siic-ul:www «orics

J/ăl
Nr. //, p

O Contractului

/
l Cafre ,l/'

Primăria

Referitor: Cuantumul Redevenţei cuvenite UAT-urilor din aria teritorială 
de delegare nrJ79l07.12.2016

I
//

IJil

Stimate Domnule Primar,

Având în vedere:

Contractul de delegare nr. A79I07.12.2016;

. Prevederile OUG 198/2005 prMnd constituirea, alimentarea şi utiiizarjti . 

Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 

> dezvoltare a infrastructurii serviciilor
pentru proiectele-d?

publice care beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Vă comunicăm prin tabelul anexat cuantumul Redevenţei
care s-ar cuveni a f

transferate către fiecare UAT pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, Repartizared 

acestor sume va fi propusă spre atenţia AGA lalnceputul anuluiloi^
legalitatea şi dreptul utilizării lor în scopul dezvoltării şi modernizării serviciului de 

salubrizare local.

care va consacra

Subliniem importanţa respectării prevederilor legale privind modul de gestionare 

Şl utilizare a acestor sume constituite la nivelul A.D.I „ECODES Sălaj,, ca .Fond ilD, 

respectiv Art.10 din OUG 198/2005, act normativ care reglementează procedurile 
administrativ şi deliberative premergătoare utilizării sumelor cuvenite din Redevenţâ, 

după cum urmează: . ’

ART. 10 _ O^^ratoruţ/un i ta tea adm in is trati v- teri torialâ^ prezintă pentru
aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de investiţii aferent activelor

date în administrare sau în concesiune care se finanţează din Fondul IIP pentru anul

^fiecărui an. Pe baza consultărilor cu 

autoritatea administraţiei publice locale aprobă Planul de Investiţii aferent 

acti^or date în administrare sau în concesiune finanţate 'dTn fondul IlD pentru anul 

următor panoJa' data de J1 decembrie. ~~ ’

următor, până la data de nniamhrjti

operatorul,

1 / 2
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES SĂLAJ"
-150058, Zalău. P-(a I Decembrie 1918 nr. 11, lax:0360404941, e-maii: ecqrJ«sMaJ®yahoq,cpm.

Solicităm să a ne transmiteţi pe adresa de e-mail: ecodessalaKavahno.rfim 

Hotărârea Consiliului Local şi Planul de Investiţii aprobat pentru cheltuirea 

repartizate având ca sursă Redevenţa/FIID, 
modernizării Serviciului de Colectare şi Transport pe raza UAT, aferentă Contractului 
de Delegare ^79/07.72.20/6-CT1.

După efectuarea investitiilor/dotarilor efectuate, vă solicităm să ne transmit 5ţi 
doc^enteju^ificative care să ateste corectitudinea, realitatelTrîegiălHteăTitirTT^r-- 

acestor resurse financiare. __

Deşi în Planul de Investiţii pot fi cuprinse şi achiziţionate dotări şi bunuri pentru 

dezvoltarea serviciului de salubrizare, considerăm ca prioritate în prezent dotarea :u 

e'uropubele de 120 litri, fapt ce rezultă din solicitările către Operator şi ADI "ECODES 

Sălaj" cu prec|der-e4fv4Bed4uUural^—'

■IV

sumelorI

destinată exclusiv dezvoltării şi

'I

i

t
¥
j*:

Am considerat necesar să fă facem aceste precizări în scopul de a vă sprij 

pentru a putea utiliza Redevenţa în cursul anului 2023 pentru modernizare
ni

a;
îmbunătăţirea, dotarea serviciului de salubritatela nivelul UAT.

PREŞEDINTE 
Chstiăr» Claudiu BÎRSAN

DIRECTOR EXECUTIV 
Cristian Adrian POPf

/v"C;
/

\
\

A

\\ N
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECODES SĂLAJ”

450058, Zalău, P-ţa I Decembrie 1918 nr.) 1, tel:0560404931, lax:0360404941, e-mail: ecodessaialavahoo,com. siie-ul:wwwecodes,ro

SUME CUVENITE 
prin distribuiirea Redeventei 

pentru anul 2022
Contract de delegare Nr.479 din 07.12.2016 CTl

--- ;T
Populaţia

{Recensământ
2011)

Redeventa cuvenita 
în anul 2022UAT. Nr.xrt. Operator

j ■

2 3 4

Zalău 533.0841 56.202
Cehu Silvaniet2 7.214 68.426

3 Jibou 10.407 98.712
4 Agrij 1.370 12.995

Buciumi5 2.586 24.529
26.587Greaca6 2.803

SC Brantner 
Environment SRLCrişeni7 2.641 25.050

8 Dobrin 1.660 15.745
9 MIrşid 2.159 20.478

Năpradea'•10 2^652 25.155 J
Românaşi11 2.894 27.450

■12' Someş Odorhei 2.671 25.335
94713 Treznea 8.982

TOTAL 912.528

1 / 1
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MINISi'KlUJI HDijCAŢIHI

Ministerul Educaţiei 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

GRĂDINIŢA CU P.P. "ION CREANGĂ" ZALĂU

MUNICIPIUL ZaIaU^ 

primăria municipiului zalău

.....anuU^2.U.

Index 2.12/ 17.12/ 2022-2023

Ziua M.un3 (0 I

Nr. de înregistrare 
\zwiO.^\ u.na

.Anul,

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU 

DIRECŢIA ECONOMICĂ (/^r^.

Prin; prezenta vă rugăm să aprobaţi suplimentarea, pe trim. II 2023, cu suma 
de 52.pp0 lei, ppntru achitarea facturii de gaze naturale emise in data de 26.04.2023 

si factura aferentajunii mai 2023, precum si achitarea serviciilor de arhivare.

Menţionăm faptul că facem această solicitare de suplimentare a bugetului cu 
suma de 52.000 lei, deoarece au fost emise următoarele facturi:

• 200103 -încălzit, iluminat si forţa motrica =^30.000 1^
Facturi emise: N____
- Fact. 70129916/26.04.2023 = 16.051,52 - scadenta 11.05.2023
- Fact.estimat in luna mai 2023 = 14.000 lei.

• 200130 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare = 22.000 lei
Oferta financiara nr. 547/09.05.2023 = 22.000 lei pentru servicii de 

arhiyare.si digitalizare. .

Menţionam ca in urma Raportului de audit public intern nr. 91458/15.11.2022 
s-a impus arhivarea documentelor financiar-contabile pe perioada 2016 - 2022 cu 
termen de 31.b3.2023> si conform adresei nr. 416 / 28.03.2023 am inceput arhivarea 

documentelor prin sortarea acestora, am pregătit incaperea destinata arhivei prin 

zugrăvire si obţinerea unei oferte. Totodată, in data de 06.12.2022 s-a intocmit 
Procesul Verbal cu Arhivele Naţionale in care este stipulat obligativitatea organizării 
arhivarii documentelor existente in cadrul insitutiei noastre.

Grădiniţa cu P.P, "Ion Creangă" Zalău 
România, Loc. Zalău, Str. Cloşca, Nr. 37, Jud. Sălaj, Cod poştal 450053 

Tel/fax: 0040.0260.612415, E-mail: gradinita_icreanga@yahoo.com. Site: www.gradinitaioncreangazalau.ro 34

mailto:gradinita_icreanga@yahoo.com
http://www.gradinitaioncreangazalau.ro


Râîit MINIS'I HRUl. HDUCATIKI
\

Ministerul Educaţiei 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

GRĂDINIŢA CU P.P. "ION CREANGĂ" ZALĂU

Referitor la facturile de gaz, in buget avem suma de 496,02 lei si totalul 
facturii de plata este de 16.051,52 lei+ factura estimata pe luna mai 2023.

Anexam factura menţionata mai sus,bugetul pe titluri de cheltuieli, 
articole si aliniate la zi, precum si documentele menţionate.

Cu deosebit respect.

Administrator financiar, 
ec. Pop Maria-Daniela

Director,
prof. dr. Negru Emilia-GNeOTghina

Grădiniţa cu P.P. "Ion Creangă" Zalău 
România, Loc. Zalău, Str. Cloşca, Nr. 37, Jud. Sălaj, Cod poştal 450053 

Tel/fax; 0040.0260.612415, E-mail: gradinitaJcreangaţŞyahoo.com, Site: www.gradinitaioncreangazalau.ro

3^
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ROMANIA
ministerul educaţiei

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
T TrFUL cu PROGRAM SPORTIV „AVRAM lANCU 
liceul cu PKU nr.38. tel/fax 0260/613411

I .«
¥

1 Jud. Sălaj, loc. Zalău, str. Avram

MUNiCiPlUL ZALĂU
PRIMÂRiAÎ'vîUNlCiPlUlUmiAU 

Mr d'J inregisirareNr. II^9^I2SM.2023

Către,

Primăria Municipiului Zalău 

-Direcţia economică-

0 ........
bugetului cu suma totalăjdâJMQ2J£iiiE®--, 

cheltuielilor cu gazţil ’Prin prezenta solicităm majorarea

«170,49 lei consom aferent 
a re/frr... eatiarar. „«.....1 ».» *»-.

5 . '

lunii martie, iar
menţionăm că din 06.04.2023 am oprit încălzirea.

OMV 70131024/26.04.2023 care are scadenţaemisă deVă ataşăm factura de gaz 
11.05.2023 şi contul de execuţie.

Vă mulţumim anticipat!

Administrator financiar 

Groza MirelaDirector, _ ■
■ ProfGionea-Revnic Adrian

Ol

1
ii



MINISTERUL EDUCAŢIEI 
Inspectoratul Şcolar judeţean Sălaj

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL ”
450091, Sălaj, Loc, Zalău, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 5 Tel/fax; 0260-61385 

email: lmv.zalau@yahoo.com, web; www.mlhai-vlteazul.ro

Ni;|y?gp/02.05.2023
I municipiul ZALĂU
iFRLC-R!A MUNîCjPiULLILZALĂU

alt'Către, i 'i'- .....................
j /.iu.l I  ̂J',................

Primăria MunicipiuFui Zălău“
■inul

Direcţia Economică

Având în.,vedere creşterile preţurilor la energie, gaz şi necesitatea de a asigura condiţii optime pentru 

(;''lesfăşurare^ procesplui. instructiv-educativ şi totodată pentru plata facturilor la termenele scadente, prin 

prezenta, vă ,solicităm:, .

BliGET LOCAL - suplimentarea bugetului la următoarele articole bugetare:

Mii Iei
Denumire
indicator

Buget
aprobat

2023

Plăţi la data de 
02.05.2023

Disponibil Plăţi estimate 
până la sfârşitul 
lunii mai 2023

Sumă necesară estimată 
până la sfârşitul TRIM II 

2023

0 1 2 3=1-2 4 5

Art. 200103
încălzit iluixun

230,00 230,00 0,00 65,000 85,00

Menţiuni:
- ultima factura de gaz nu a putut fi achitată integral, diferenţa rămasă de achitat în valoare de 
2.851,38 lei are scadenţă în data de 11.05.2023.
- ultima factura de curent nr. 23EI06189918/12.04.2023 (scadentă în data 27.04.2023) în valoare 
de 19.161,69 lei aferentă lunii februarie a fost primită de Liceul Tehnologic Mihai Viteazu în 
data de 02.05.2023.
- virările de sume de la alte articole bugetare nu sunt posibile deoarece sumele sunt limitate şi 
asigură la limită plata contractelor, facturilor la termenele scadente.
Anexăm:

- copii facturi - anexa 1
- cont de execuţie - anexa 2

Vă mulţumim!

.a
Director, Administrator financiar,

prof. Rus Gheorghii Matei Gabriela

mailto:lmv.zalau@yahoo.com
http://www.mlhai-vlteazul.ro


MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “PTNOCHIO” ZALĂU -
Jud. Sălaj, Loc. Zalău , Str. Păcii, Nr. 4, Cod p. 450092 Tel / Fax: 0260613695

E - mail; gradinita2zalau@yahoo.com __

MUnî PIULZALAU
PRiMA»i.A

iNR. 557 din 05.5.2023
Au;

Nr. iic ....
-‘J » • ;<; »4.4.>

CĂTRE
PRIMĂRIA ZALĂU 
DIRECŢIA ECONOMICĂ

•!

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobaţi suplimentarea bugetului unităţii noastre,>£u suma 43 .de 
Q «bii lei^ntru luna. martie avem de achitat o factura de la OMV PETROM nr 70129914 in valoare de 

Ţ9;2%,24 iar in luna aprilie estimam suma de 16,000 de lei conform contoarelor si la luminat estimam
suma de 5000 de lei.
- Art bugetar 200103 Iluminat, încălzit şi forţă motrică - 40 mii lei
- Art bugetar 200104 Apă, canal şi salubritate - 3 mii lei

Menţionăm că disponibilul din contul de execuţie la data de 05.05.2023 este 
pentru achitarea facturilor de utilităţi (apa, salubrizare, telefonie, internet) şi a facturilor pentru 
întreţinerea şi buna funcţionare a unităţii (servicii RSVTI, operare şi întreţinere, service sisteme 
de securitate, asistenta soft - program conta, materiale curăţenie, materiale întreţinere, furnituri 
birou etc.).

necesar

Anexăm prezentei: contul de execuţie.

Vă mulţumim!

Director,
Prof Marian Antonela-Dana

Administrator financiar. 
Marian Ioana Adriana

u

mailto:gradinita2zalau@yahoo.com


munjcipîulzalau ;
MINISTERUL EDUCAŢIEI A"

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 ZALAU

Jud.Sălaj, Loc.Zalău, sU. Kossuth Lajos, nr. 73, tel/fax 0260-6198 i 8, cod fiscal 34920705
e-mail: gradinita5zalau@vahoo.com

7
Nr. 459 din 05.05.2023

CĂTRE
Primăria Municipiului Zalău 
Direcţia Economică

Prin prezenta vă rugăm să suplimentaţi bugetul unităţii noastre la art.200103 cu suma de 
26.000 lei necesară achitării facturilor scadente in luna mai si estimativ pentru fâHurne~cn"staUeiita—> 
lnTTâuînîe~după cum uFmează:

, .4 Nota calcul consum gaz (Gr5) nr.l212 de la Liceul Avram lancu in valoai'e de 7.590,69 lei 
scadenta la 07.05.2023.

- - Factura estimativă gaz Gr5 locaţie liceu Avram lancu în valoare aproximativa de 6.000 lei
, .care se va emite în jurul datei de 26.05.2023 cu scadenta 12.06.2023.
- Factura estimativă gaz Gr7 în valoare aproximativa de 3.000 lei care se va emite în juml 

datei de 26.05.2023 cu scadenta 12.06.2023.
- Factura estimativă energie electrica Gr5.locaţie liceu Avram lancu în valoai-e aproximativa 

de 7.000 lei care se va emite în jurul datei de 24.05.2023 cu scadenta 12.06.2023. 
Menţionam faptul ca nu au fost emise facturile pe clădire la locaţie nici pe Inile februarie si 
martie, astfel ca estimam aceasta valoare ridicata.

- Factura estimativă energie electrica Gr7 în valoare aproximativa de 6.000 lei care se va 
emite în jutiil datei de 24.05.2023 cu scadenta 12.06.2023. Menţionam faptul ca in ultimele 
luni au fost emise doar facturi estimative, astfel ca la estimarea sumei necesare am luat in 
calcul ultimele consumuri.
Disponibil in buget; 4.350 lei.

Menţionăm că disponibilul din contul de execuţie la dala de 05.05.2023 este necesar pentru 
achitarea facturilor de utilităţi (apa, salubrizare, telefonie, internet) şi a facturilor pentru întreţinerea şi 
buna funcţionai-e a unităţii (servicii RSVTI, operare şi întreţinere, service sisteme de securitate,

. asistenta soft - program conta, materiale curăţenie, materiale întreţinere, furnituri birou etc.). Precizam 
deasemenea faptul ca avem in curs de realizare achiziţii de materiale de curăţenie de stricta necesitate 
(şervetele, hârtie igienica, dezinfectanti de suprafeţe), articole de birotica si papetarie (hârtie xerox), 
tonere, uniforme si echipamente. Din articolul pentru pregătire profesioanala avem de achitat in cursul 
acestei luni indemnizaţii pentru inspecţii de grad

Anexăm prezentei: contul de execuţie.

Director
Prof. Cioban Aurelia

Adm. Financiar 
Ec. Demle Cristina Anca

We>-' iJil
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MUNIClPiULZALĂU
PRIMĂRIA MUNK^pi^UI^ZALĂU

..........
«1Nr. de îategistrare... 

ZiiiaO.'!? luna ...0.5.mm MINISTERUL EDUCAŢIEI
anul

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 ZALĂU 
Jud.Sălaj, LocZalău, str. Gh. Lazăr, nr. 59 B, cod postai: 450010, 

tel/fax 0260-614164, cod fiscal 31989787 
e-mail: grădiniţă 12@vahoo.com

Nr.782 din 05.05.2023

Către
Primăria Municipiului Zalău

Prin prezenta vă rugăm să suplimentaţi bugetul unităţii noastre la art.200103 cu 
de 22,500 lei necesară achitării facturilor scadente in luna mai si estimativ pentru 

fiHuHkculcadSTETIunnu^^^ dupăâlmurrneâzl:
- Factura de gaz nr.70129923 OMV Petrom in valoare de 12.364,68 lei scadenta

la 11.05.2023,
Factura estimativă gaz în valoare de 8.000 lei care se va emite aproximativ în 
26.05.2023 cu scadenta 12.06.2023, cu un consum estimat conform indexului
transmit în data de 28i04.2023 de 2.000 MWh, 

r Factura estimativă curent în valoare de 2.000 lei care se va emite aproximativ 
în 24.05.2023 cu scadenta 12.06.2023, cu un consum estimat conform indexului
transmit în data de 09.06.2023 de 2.000 kWh.

Menţionăm că disponibilul din contul de execuţie la data de 05.05.2023 este 
necesar pentru achitarea facturilor de utilităţi (apa, salubrizare, telefonie, internet) şi a 
facturilor pentru întreţinerea şi buna funcţionare a unităţii (servicii RSVTI, operare şi 
întreţinere, service sisteme de securitate, asistenta soft - program conta, materiale
curăţenie, materiale întreţinere, furnituri birou etc.).

Anexăm prezentei: contul de execuţie.

sumav,, ^

Adm. Financiar 
Ec. Peşteleu Diana-Maria

Director
Prof. Ungur Cristina-Adriana

'ţhmSe

^0

mailto:12@vahoo.com


MINISTERUL educaţiei\%(«
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICII ISTETI”

Jud.Sălaj, Loc.Zalau, str.Sf. Vineri, nr.7, tel/fax 0260-616980
e-maii: grădiniţă11@vahoo.com

r—---.___
din ^ J MUNfcjîŢiNr. îI ■Al Ăl/"'-]7/..'i.! / .

I S

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUMICIPIULUI ZALĂU

- DIRECŢIA ECONOMICĂ - //^

Ataşat vă înaintăm virările de credite pentru cheltuieli materiale şi servicii.

Prin prezenta vă rugăm să ne suplimentaţi bugetul pentru titlul 20 cheltuieli 
cu bunuri şi servicii art. 200103 încălzit, iluminat şi forţă motrică cu suma de 14500 lei pentru 

asigurarea plăţii la energie electrică şi gaze naturale pentru luna martie 2023.i.

Vă mulţumim anticipat!

Adm. Financiar,Director,

Prof. ŞtirX^iliaelă'.Deria^ Pintican lullmCorina
i

i\
■ A.J n-A r

' ' '

mailto:11@vahoo.com


J ^iniţa
/bîliicil

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNCIT“VOmiCEL" 

ROMÂNIA, LOC. ZALĂUALEEA TOAMNEI, NR. IA, JUD. SĂLAJ, 
TEL/FAX: 0040.0260.61 JIJ4; E-MAIL; voiniceii ©yntiooxom

■'v

W 1 MUi'ilCIPrULZALAU | 
j p p j 4 i,M .4 fv| Li N i C S -ĂU

.e>.Â!N(.
,iii L'SxiXij x,i/:.T

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Grădiniţă cu PP Voinicel Zalau, reprezentata de Gmpean Radomir Diana, in calitate de 
director, va rugam sa aporbaţi majorarea bugetului alocat pentru anul 2023 la Titlul II -Bunuri 
si Servicii , cu suma de 12.100 lei pentru următoarele articole :C

Art. 20.01.03- incalzit, iluminat si forţa motrica = 12.100 lei -suma estimată pentru consumui 
de gaz si energie electrica aferent luna martie 2023 pentru gaz si aprilie 2023 pentru energie 
electrica ( pentru gaz am primit factuta in valoare de 10.515,80 iar pentru energie electrica 
estimarea este făcută după citirea contoarelor)

Va mulţumesc!

Cu deosebllâ conşjd&rţie, 
/Dins<^or, 

Prof/CîmpşăOadi^iţ^Dicfna

■>;
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Ministerul Educaţiei 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ CĂSUŢA CU POVEŞTI” ZALĂU 
Loc. Zalău, str. Dumbrava, nr. 1, cod postai: 450112,JUD. Sălaj, CUI 31989779, tel/fax 0360404985 

web: littDs://www.gradinitacasutacuDOvestizalau.ro/ 
e - mail : contacfc'atgradinitacasutacupovestizalau.ro

(SŞCOALA
iMCRCdeRi

4
Erasmus

Schimbăm vieţi. Deschidem r

Nr. 721 din 05.05.2023 MUNICIPIUL ZAL,
PRiMÂRlAMUNICIPIULUI 7/'.'
Nf. dc Înregistrare.

j2L’2'^ZiuiQ^ li.inaO.S... anulCătre

Primăria Municipiului Zalău

, Prin prezenta vă rugăm să suplimentaţi bugetul unităţii noastre la art.200103 cu suma 
de 17.843,52 lei necesară achitării facturilor scadente in luna mai si estimativ pentru facturile cu 
scadenta luna iunie după cum urmează:

- Factura de curent nr.6624254 Enel SA in valoare de 1.808,34 lei scadenta la 09.05.2023 
. si factura 6168908 Enel SA rest de plata 224.49 lei scadenta in 27.04.2023, rezultând un 
total de 2.032,83 lei

, - Factura estimativă curent în valoai'e de 1.105 lei. care se va emite aproximativ în 
24.05.2023 cu scadenta 12.06.2023, cu un consum estimat conform indexului transmit 
în data de 26.04.2023 de 1.105 kWh.

- Factura de gaz nr. 70129917 OMV PETROM pentru luna martie în valoare de 8.805,69 
lei scadenta la 11.05.2023

- Factura estimativa gaz luna aprilie in valoare de 5.900 lei pentru im consum estimativ 
de 1542 mc gaz

Menţionăm că disponibilul din contul de execuţie la data de 05.05.2023 este necesar 
pentru achitarea facturilor de utilităţi (apa, salubrizare, telefonie, internet) şi a facturilor penti'u 
întreţinerea şi buna funcţionare a unităţii (servicii RSVTI, operare şi întreţinere, service sisteme 
de securitate, asistenta soft - program conta, materiale curăţenie, materiale întreţinere, furnituri 
birou etc.).

Anexăm prezentei: contul de execuţie si copie a facturilor existente si neachitate.

Director, Adm. Finaciar

prof. fevLucia Andreicut Delia

S s; iH Ţ(b Ui t
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(l^MINlSTURULI-OLfCATIIil
CREŞA VOINICEL ZALĂU
ZALAU, str. AJeea Toamnei Nr. 1/A, jud. SALAJ 

GIF 2549«6I7
Tel. 0758084500, 0758084501 
e-mail; cresa^alau@yaiioo.cotn

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNiaPIULUI ZALĂU

iNSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEPAN SĂLAJ

MUiNjCiPiUL ZALĂU 

PRIMÂRIA MUNICl^^U^^LÂUI -reşa“V66mcar’Zab'7'

07. luna ^oy anul^ozi
Nr. de îi^gistrare 
7.iu3Q.^lu.na.....i ■

__I

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Creşa Voinicel din Zalău, reprezentată de doamna director Prof.dr. Souca Valentina-Lucia, prin 

prezenta vă rugăm să ne aprobaţi;
• Suplimentarea de buget la articolul 200103 încălzit, iluminat şi forţa motrică cu suma de 

2.00 mii lei pentru achitarea consumului de gaz şi energie electrica la Creşa Voinicel şi 

Creşa Meseş-structură la Creşa Voinicel pentru luna mai 2023.

O

Ataşăm : ■

. • factura nr.70137552 scadentă la data de 11.05.2023 cu suma de 12.877 lei din care se achită 

34 % la Grădiniţă cu PP Voinicel .

• execuţia.
Vă mulţumim!

O - Director,
Prof.dr. Souca Valentina-Lucia

O



MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂUJ 
ŞCOAU SIMNAZIALĂ "POROLISSUM" ZALĂU - PJ 
Str. Porolissum, nr. 9, Tel / Fox: 0260612388 

// E - mail: SC porolissum@vahoo.com 
Pagină web; www.scooloporolissum.ro

m MiNISTERUL EDUCAŢlî-l

” MUNICIPIUL ZALĂU 

PRiMARiA MUNlCîPiULUi^LĂU
Nf. de !nre,aistrare ..2?.v^..'îZic5.V 

anul

COALA
P

Anul gjeigyjxn

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobaţi suplimentarea la cheltuieli 
materiale pe trimestrul II 2023 în sumă totală de^28^dQyffle'i, la art. 20.01.03 
- încălzit, iluminat şi forţă motrică după cum urmează:

- Factura gaz 70138098 din 26.04.2023 scadentă în 11.05.2023 în 
sumă de 32.171,45 lei (perioada de facturare 01.03.2023- 
31.03.2023).

- Factura energie electrica 23EI06482386 din 24.04.2023 scadentă în 
data de 09.05.2023 în sumă de 3.428,00 lei (perioada de facturare 
01.03.2023-31.03.2023).

- Estimare factura gaz - perioada de facturare 01.04.2023-30.04.2023 
- în sumă de 12.000,00 (conform indexilor).

- Estimare factura energie electrica 
01.04.2023-31.05.2023 - în sumă de 8.000,00 lei.

perioada de facturare

Director,
Prof. Pavel Aurelia

Administrator financiar, 
Sintamarian Simona

mMm
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MiNISTtRUl EDUC:AŢM:i

GRADINIŢA cu program prelungit “LICURICI” 
ZALĂU, STR. SIMION BĂRNUŢIU, NR. 43 

eradinitaS zalau@.vahoo.com , tel./fax 0260/616890

' "MU'NicipiVJL ZALĂli ^NR. 646 DIN 09.05.2023
îLAU

CĂTRE,
PRMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU . ■ ' . 
DIRECŢIA ECONOMICĂ

. ’*

Prin prezenta, vă rugăm să ne aprobaţi suplimentarea bugetului pentru utilităţi, la 

articolul 200103, cu suma de 5,50 mii lei, pentru achitarea facturii de gaze naturale, nr. 
70137549, din data de 26.04.2023, în valoare de 8.744,44 lei, scadentă la data de 11.05.2023. 
Menţionăm faptul că pentru achitarea facturii de energie electrică, nr. 23EI06482384, din data 

de 24.04.2023 scadentă la data de 09.05,2023, în valoare de 2.985,96 lei, unitatea dispune de' i 

sumele necesare.

ĂDMIN.FINANCIARr DlRECI^^£ii.;X 
ANTAL LIA^A-TANIA - " ŞERBAN KRISZTINA

[■ ■,

)
C'.'ĂăV



municipiul ZALĂU~^
PRIM4f!IAMUNICIfllJLqi2âl.Au

ââi
MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOUR AL JUDEŢULUI SĂLAJ 
UCEULPEDAGOGIC„GHEORGHE ŞINCAI" ZALĂU 

450051, SĂLAJ, Str. prişarii, IS/A, tel^fax: 0260/662199/CUl:4494799 
e-mail: pedagogic zalau@vahoo.com, www.pedagoeiczalau.fo

Wr. din }(o.o^ 2023

Către Primăria Municipiului Zalau, 
Direcţia Economica

în urma analizei bugetului pe anul 2023 am constatat diferenţe în 

priveşte bugetul pe articolul de cheltuială 200103, deoarece cuantumul facturilor 
de gaz şi curent este mai mare faţă de ceea ce am estimat, nu reuşim să facem plata 
în termen a acestora.

Prin urmare, vă rugăm să aprobaţi suplimentarea bugetului la trimestrul II 
2023, pentru acest articol bugetar cu suma de 70.000 lei.

Vă multumin!>

ceea ce

Director,
Prof Cri^nLaura

Administrator financiar şef, 
Ec. Ţolaş Simona

mailto:zalau@vahoo.com
http://www.pedagoeiczalau.fo


CONSILIUL LOCAL ZALĂU 

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ ZALĂU
Zalău, Stri22 Decembrie 198.9, nr,.3, Judeţul Sălaj 

Telefon/Fax.0260/661600
primAriamuniciwui»lAu!
Nir, elfi !

e-mail:;

Nrc874 din 15.05.2023

Către,

Primăria Municipiului Zalău 

Direcţia Economică

, , c^^CL jv>Axf^’^ . .
I. Având în vedere încasarea unei sume din anul precedent, respectiv 

jîîedicale recuperate din luna iulie 2022 - octombrie 2022, vă rugăm să 

ne aprobaţi modificarea bugetului la art.850101 plăţi efectuate în anii precedenţi 

şi recuperate în anul curent pentru secţiunea de funcţionare în sumă de

"Bunuri şi Servicii” art.200107- Transport, cu suma de

II. Prin prezenta, vă rugăm să ne aprobaţi pentru unitatea noastră 

virarea de creditepetrim.il.2023 la articolul 100130"Alte drepturi salariale"în 

vederea achitării pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, 
precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor- membrilor şi secretarilor acestora.

concedii

-8334 lei, la titlul 20 

8334 lei.

Contabil şef, 

Brînduşan Viorica

Manager, 

Seling-Pop Rodica

?



MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa JuIiu'Maniu nr.S. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260,610550 
http://w\A(W.zalausj .ro

Fax.(40)260,661869 
e-mail: prlmaria@zalausj.ro

Nr. 38905/ 19.05.2023
PRIMAR, 
IONEL CIUNT

VIZA CFP
DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. MARIANA CUIBUŞ

Referat
privind modificarea programului anual de activitate al SC Citadin Zalău SRL, pentru 

activităţile de întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii 
colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat

prin HCL 101/27.04.2023 - Anexa 2

Prin adresa nr.4136/15.05.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 
37401/16.05.2023, SC CITADIN ZALĂU SRL, solicită modificarea programului anual, aprobat 
prin HCL 101/27.04.2023 - Anexa 2, prin diminuarea bugetului aferent programului anual cu suma 
de 579.000,00 Lei ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal- 
bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, şi redistristribuirea sumei 1.617.123,32 Lei în cadrul aceluiaşi capitol - cap.A între 
aceleaşi subcapitole (/. Lucrări de întreţinere, II. Lucrări de reparaţii curente şi 111. Lucrări de 
investiţii (reparaţii capitale şi modernizare/reabilitare)) precum şi introducerea unor noi lucrări de 
reparaţii curente în program, astfel;

Diminuarea sumelor aferente poziţiilor de la cap A:
I. Lucrări de întreţinere

- poziţia -1.2.1 - diminuarea sumei cu 140.000,00 Lei (Strada Plevnei-Strada Măcieşului);
- poziţia 1.2.2 - diminuarea sumei cu 140.000,00 Lei (Strada Luncii-Crişeni);
- poziţia 1.2.3 - diminuarea sumei cu 140.000,00 Lei (Str.Plevnei-str.Depozitelor).
Suma totală este de 420.000,00 Lei a fost transferată în cadrul aceluiaşi subcapitol, pe alte lucrări.

11. Lucrări de reparaţii curente
- poziţia 11.1.2 - diminuarea sumei cu 300.000,00 Lei (Cartier Dumbrava Nord - str. loan Nechita, 
str. Lt. Col. Pretorian, str. General Dragalina);
- poziţia II.1.3 - diminuarea sumei cu 689.897,29 Lei (Cartier Dumbrava 1 + Cartier Dumbrava 2);
- poziţia II. 1.4 - diminuarea sumei cu 69.102,71 Lei (Cartier Brădet (str.Pictor loan Sima, Avram 
lancu. Aleea Bradului, Aleea Mesteacănului);
- poziţia II.3.1 - diminuarea sumei cu 140.000,00 Lei (Rezolvarea sesizărilor făcute de cetăţeni- 
Lucrări nenominalizate).
Suma totală este de 1.199.000,00 Lei din care: cu suma de 579.000 Lei s-a diminuat bugetul 
subcapitolului II şi suma de 620.000 Lei a fost transferată în cadrul aceluiaşi subcapitol, pe alte 
lucrări.

III Lucrări de investiţii freparatii capitale si modernizare/reabilitare)

- poziţia III. 1.3 - diminuarea sumei cu 25.000,00 Lei (Reparaţii capitale strada Digului);
- poziţia III.1.5 - diminuarea sumei cu 200.000,00 Lei (Modernizare Strada Cerbului+extindere 
tronson în zona fosta SCPP (lungime 1800 m) conf. CF 76010);
- poziţia III. 1.6 - diminuarea sumei cu 25.000,00 Lei (Modernizare str.Cîmpului);
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- poziţia III.2.7 - diminuarea sumei cu 25.000,00 Lei (împrejmuire cimitir municipal Zalău);
- poziţia III.2.8 - diminuarea sumei cu 2.123,32 Lei (Realizare reţea canalizare pluvială prin foraj
dirijat str.Andrei Mureşanu); .
- poziţia 1II.2.17 - diminuarea sumei cu 300.000,00 Lei (Reparaţii capitale pe Str. Mălinului conform 
nr. inventar 13075 si CF 71827).

Suma totală este de 577.123,32 Lei şi a fost redistribuită/transferată îri cadrul. aceluiaşi 
subcapitol III -Lucrări de investiţii (reparaţii capitale şi modernizare/reabilitare), pe alte lucrări.

♦ Suplimentarea sumelor aferente poziţiilor de la cap A:

I. Lucrări de întreţinere
- poziţia -1.4.1 - suplimentare cu suma de 420.000,00 Lei (Rezolvarea sesizărilor făcute de cetăţeni
- Lucrări nenominalizate), din cadrul aceluiaşi subcapitol.

II. Lucrări de reparaţii curente
- poziţia II. 1.1 - suplimentare cu suma de 300.000,00 Lei (Cartier Stadion - Str. B.P.Haşdeu. Str. 
Ciocârliei, Str. Meseş);
- poziţie nou introdusă 11.1.13 - pentru care s-a alocat suma de 180.000,00 Lei (Reparaţii curente 
str.Fabricii-parcare zona fosta S.C. Stejarul S.A.);
- poziţie nou introdusă II.1.14 - pentru care s-a alocat suma de 140.000,00 Lei (Reparaţii curente 
str. Primăverii).
Suma totală este de 620.000,00 Lei, din cadrul aceluiaşi subcapitol.

III. Lucrări de investiţii (reparaţii capitale si modernizare/reabilitare)

- poziţia III. 1.9 - suplimentare cu suma de 75.000,00 Lei (Modernizare Strada Căprioarei);
- poziţia III.2.4 - suplimentare cu suma de 500.00,00 Lei (Reabilitare şi modernizare Str.Tipografilor 
(str.Corneliu Coposu până la intersecţia cu str.Episcopiei));
- poziţia III. 1.10 - suplimentare cu suma de 2.123,32 Lei (Reparaţii capitale Str.Freziilor).
Suma totală este de 577.123,32 Lei, din cadrul aceluiaşi subcapitol.

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.34/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.prorogarea unor 

conform prevederilor Art. II:
„(]) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi 

subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a 
cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul "Bunuri şi servicii , exclusiv sumele nerepartizate in 
conformitate cu prevederile art, 21 alin, (5) din Legea nr. 500/2002, cu modifcările şi completările 
ulterioare", se diminuează bugetul aferent programului anual de activitate pentru activităţile de 
întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare aprobat prin 
HCL 101/27.04.2023-Anexa 2, cu suma de 590.000 Lei, situaţia pe capitole în cadrul programului
se actualizează conform tabelului de mai jos, astfel:

Situaţia propusăSituaţia
existentă

Categorii de lucrări
(lei)

(lei)

Cap. A
1.500.000,001.500.000,00I. Lucrări de întreţinere
3.061.000,003.640.000,00II. Reparaţii curente
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7.607.610,007.607.610,00III. Reparaţii capitale şi modernizare/reabilitare

Cap. B
550.000,00întreţinere şi reparaţii colectare şi canalizare ape 

pluviale
550.000,00

Gap. C

întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate 50.000,0050.000,00

Cap. D

0,000,00D.T.E. pentru R.K.+AC şi studii ref la siguranţa în 
exploatare a podurilor şi podeţelor

Cap. E

50.000,00 50.000,00Lucrări de demolare a construcţiilor casate şi 
amenajate ilegal

12.818.610,0013.397.610,00Total

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

Art.l. Diminuarea valorii programului anual de activitate al SC Citadin Zalău SRL, pentru 
activităţile de întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii 
colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat 
prin HCL 101/27.04.2023-Anexa 2, cu suma de 579,00 mii lei în baza art.ll din OUG 34/2023.

Art.2.Aprobarea modificării programului anual de activitate al SC Citadin Zalău SRL,
pentru activităţile de întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii 
colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat 
prin HCL 101/27.04.2023-Anexa 2, conform Anexei nr.l, la prezentul referat.

liu MSCUP,SefDirectM executiv.
ina. Bădica CiurteHosmin Cureaing. Dj

DT-SMSCUP/RC/GD- lex..

J
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f^uKncîpiijrzAUtT"'^ 
j primăria municipiului zalău
I NV. '!e !nru;.ţi<.ir;i/-L: .(

anul

SC.CITADIN ^LAU.SRL 
Nr. .din..2023

DIRECTOR
ING.Miclea l||n^^®^hebj

Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

In atentia,
Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Zalau

Alăturat va depunem programul de activitate revizuit pentru anul 2023 si nota justificativa 

aferenta acestuia.

Cu stima,

Birou producţie 
Ing. Alexa Anca

!
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Nota justificativa privind actualizarea programului anual de activitate pentru 
întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii 

colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape 
necodificate aprobat prin HCL - 101 /27.04.2023

Prin adresa nr. 4136 /15.05.2023, SC CITADIN ZALAU SRL, solicita actualizarea 
programului anual, aprobat prin HCL 101/27.04.2023 prin redistribuirea sumei de 
1,617.123,32 de lei in cadrul capitolului A si diininuarea valorii totale a programului de 
activitate cu suma de 579.000,00 Ron (conform ordonanţei de urgenta nr.34/2023 din 
12.05.2023), prin:

Diminuarea sumelor aferente poziţiilor de la cap A.

Lucrări de intretinere-I.

Poziţia 1.2.1- diminuare suma cu 140.000,00Ron (Strada Plevnei-Strada Maciesului); 
Poziţia 1.2.2- diminuare suma cu 140.000,00Ron(Strada Luncii-Criseni);
Poziţia 1.2.3- diminuare suma cu 140.000,00Ron(Str.Plevnei-str.Depozitelor);

II. Lucrări de reparaţii curente-

poz. II.1.2-diminuare .suma cu 300.000,00 Ron(Cartier Dumbrava Nord - str, loan Nechita, 
str. Lt. Col. Pretorian, str. General Dragalina);

poz. II.1.3-diminuare suma cu 689,897.29 Ron (Cartier Dumbrava 1 + Cartier Dumbrava 2);

poz.II.1.4- diminuare suma cu 69,102.71 Ron (Cartier Bradet (str. Pictor loan Sima, Avram 
lancu, Aleea Bradului, Aleea Mesteacănului)

poz.II.3- diminuare suma cu 140.000,00 Ron( Rezolvarea sesizărilor făcute de cetateni- 
Lucrari nenominalizate)

111. LUCRĂRI DE INVESTIŢII ( REPARAŢII CAPITALE )-
poz.lII.1.3-diminuarea sumei cu 25.000,00Ron (Reparaţii capitale strada Digului); 
poz.III.1.5-diminuarea sumei cu 200.000,00 Ron (Modernizare Strada Cerbului +extindere 
tronson in zona fosta SCPP(lungime 1800 m) conf CF 76010); 
poz.III.1.6-diminuarea sumei cu 25.000,00 Ron (Modernizare str. Cimpului); 
poz.III.2.7-diminuarea sumei cu 25.000,00 Ron(Imprejmuire cimitir municipal Zalau); 
poz.III.2.8-diminuarea sumei cu 2.123,32 Ron(Realizare reţea canalizare pluviala prin foraj 
dirijat str.Andrei Muresanu);
poz.III.2.17-diminuarea sumei cu 300.000,00 Ron(Reparatii capitale pe Str. Mălinului 
conform nr. inventar 13075 si CF 71827);

Sumele au fost redistribuite/transferate in cadrul capitolului A .
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Suplimentarea sumelor aferente poziţiilor de la cap A.

Lucrări de intretinere-I.

Poz.1.4- suplimentare suma cu 420.000,00 Ron (Rezolvarea sesizărilor făcute de cetateni - 
Lucrări nenominalizate);

Lucrări de reparaţii curente-II.

Poz.II.1.1- suplimentare suma cu 300.000,00 Ron (Cartier Stadion - Str.B.P. Hasdeu, Str. 
Ciocârliei, Str. Meses);
Poz.II.1.13-suma alocata fiind de 180.000,00 Ron(pozitie noua in programul anual de 
activitate- Reparaţii curente str.Fabricii-parcare zona fosta S.C." StejaruP'S.A.)
Poz.II.1.14- suma alocata fiind de 140.000,00 Ron(pozitie noua in programul anual de 
activitate- Reparaţii curente str.Primăverii);

IIL LUCRĂRI DE INVESTIŢII ( REPARAŢII CAPITALE SI MODERNIZARE /
REABILITARE V
poz.III. 1.9-suplimentare suma cu 75.000,00 Ron(Modemizare Strada Căprioarei); 
poz. III.2.4- suma alocata fiind 500.000,00Ron (Reabilitare si modernizare Str. Tipografi lor 
(str. Comeliu Coposu pana la intersecţia cu str. Episcopiei)), 
poz. III.2.10-suplimentare suma cu 2.123,32 Ron(Reparatii capitale Str.Freziilor);

Poziţii nou adaugate in programul anual de activitate:

poz.II.1.13- suma alocata fiind 180.000,00 Ron(Reparatii curente str.Fabricii-parcare zona 
fosta S.C." Stejarul"S.A) •
poz. 11.1.14- suma alocata fiind 140.000,00Ron (Reparaţii curente str.Primaverii).

Conform ordonanţei de urgenta nr.34/2023 din data de 12 mai 2023jValoarea 
programului anual de activitate se diminuează cu valoarea de 579.000,00 Ron,valoare 
care reprezintă procentul de 10% din valoarea totala a capitolului A,pozitiile I si II 
(Lucrări de intretinere si Lucrări de reparaţii curente),capitolul B,capitoluI C si capitolul 
E, astfel incat valoarea totala a programului anual de activitate este de 12.818.610,00 Ron.

Executant: 
S.C. CIT^I 

Ing. Mi^pl
U S.R.L.

întocmit,
Ing. Anca Alexa


