
                                 

          

          REGISTRUL CU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI  ALE CONSILIULUI LOCAL  
    AL   ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN ANUL  2020 

 

 
Numărul 
proiectului de 
hotărâre 
și data ședinței 
Consiliului 
Local 

Titlul proiectului de hotărâre a  Consiliului Local al orașului  
Șimleu Silvaniei 

         Inițiator  Observații 

           1 
   29.01.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 
la Contractul  de închiriere nr.  1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC 
SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului public de 
salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și 
deszăpezire din oraşul Şimleu Silvaniei 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

 2 
29.01.2020 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 128 din 12.12.2019  

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

 3 
29.01.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al 
bugetului local întocmit la data de  31.12.2019 şi al contului de 
execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2019 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

 4 
29.01.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 26/31.01.2019 privind aprobarea contractării 
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei  

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

 5 
29.01.2020 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Șimleu Silvaniei, al instituțiilor și serviciilor publice fără 
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al 
orașului Șimleu Silvaniei  

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

  6 
29.01.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi 
lucrări  de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de 
ajutor social 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

 7 
29.01.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea documentației și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 
”Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 
a Colegiului Național Simion Bărnuțiu, din  Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj” 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

 8 
29.01.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 98/28.09.2017, cu modificările și completările ulterioare 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

            9 
    18.02.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local şi a 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2020 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

10 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 125/16.10.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizarea 
iluminatului public în orașul Șimleu Silvaniei” 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

11 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea  anexelor la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 82/31.08.2017 
 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 



12 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-
economice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:  
”COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MĂGURA” 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

13 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Complex 
multifuncțional Măgura” şi a cheltuielilor legate de proiect,  în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, 
Obiectiv specific 13.1, Apelul de proiecte  nr. 
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

14 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-
economice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții:  Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul 
Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei  

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

15 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea proiectului: Modernizare și 
dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” din Șimleu 
Silvaniei și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 
10.2, Apelul de proiecte  POR/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

16 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a  
Contractului de închiriere nr.38/21.12.2016 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

17 
18.02.2020 

Proiect de hotărâre privind  propunerea de atribuire în 
proprietate, prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, a unui teren 
aferent locuinţei, în baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 
18/1991, republicată,  în favoarea numitului Czimmer Ștefan 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

         18 
  02.03.2020 

Proiect de hotărâre pentru  modificarea  Hotărârii Consiliului 
Local nr. 140 din 31 decembrie 2019                                                                         

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

19 
02.03.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului situat 
în orașul Șimleu Silvaniei, str. Simion Bărnuțiu nr. 16 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          20 
   02.03.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și 
organigramei Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” 
Șimleu Silvaniei 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          21 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 
perioadă de 3 luni 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

         22 
  27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a 
ședințelor Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei  în situații 
excepționale, constatate de autoritățile abilitate 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          23 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  includerii unui  bloc de 
locuinţe în Programul Local Multianual privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul 
Şimleu Silvaniei 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          24 
   27.03.2020 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe de 
serviciu între titularii contractelor de închiriere nr. 11/10.05.2019 
și nr. 2/12.02.2020 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          25 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz  şi  
servitute  asupra unui teren cuprins în domeniul public al 
orașului în favoarea Societății de  Distribuţie a Energiei Electrice 
Transilvania Nord S.A. în vederea executării lucrărilor  de 
”Extindere rețele electrice de joasă tensiune  în localitatea Șimleu 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 



Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. 24” 

          26 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind modificarea duratei de realizare a 
investiției și a eșalonării valorice a acesteia pentru proiectul: 
”Dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din cadrul 
spitalului orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș”” 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          27 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-
economice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:  
”COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MĂGURA” 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          28 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 13/18.02.2020  

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          29 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  rezultatelor inventarierii 
patrimoniului  şi a propunerilor de casare a unor mijloace  fixe şi 
obiecte de inventar uzate integral pentru anul 2019 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          30 
   27.03.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  situaţiilor financiare pe 
anul 2019 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          31 
   30.04.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional 
la Contractul de concesiune nr. 4706  din 28.04.2005  încheiat cu 
Dr. Sabo Octavia-Ștefania-Rodica 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          32 
   30.04.2020 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al 
bugetului local întocmit la data de  31.03.2020 şi al contului de 
execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2020 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          33 
   30.04.2020 

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 11 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 128  din 12 decembrie 2020 

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

          34 
   30.04.2020 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a 
bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe anul 2020  

Primarul 
orașului  

 Șimleu Silvaniei 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


