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REGISTRUL 

pentru evidenţa Hotărârilor Consiliului Local al orașului Șimleu 
Silvaniei pe anul 2021 

 
 
 

Nr. de 

ordine 

Data 

adoptării 

Data intrării 

în vigoare 
Titlul hotărârii consiliului local 

Funcția, prenumele 

și numele 

inițiatorului 

Evenimente 

ulterioare 

adoptării* 

0 1 2 3 5 6 

1. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.1 privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pe o 
perioadă de 3 luni. 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

2. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.2 
privind aprobarea reţelei şcolare 
a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din oraşul Şimleu 
Silvaniei pentru anul şcolar 2021 
– 2022 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

3. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.3 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 numiților Sabău Ioan 
Vasile și Sabău Florica 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

4. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.4 privind aprobarea 
Planului anual de acţiuni şi lucrări 
de interes local care vor fi 
efectuate de către  beneficiarii de 
ajutor social 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

5. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.5 privind aprobarea 
listei de priorități cuprinzând 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 

- 
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solicitanții care au acces la o 
locuință realizată prin Programul 
ANL 

de primar 

6. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.6 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 90/18.12.2020 privind 
stabilirea valorilor impozabile, a 
impozitelor și taxelor locale, altor 
taxe asimilate acestora, taxelor 
speciale precum și tarifelor și 
chiriilor pentru administrarea 
bunurilor ce aparțin domeniului 
public și privat al orașului Șimleu 
silvaniei pentru anul fiscal 2021 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

7. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.7 pentru validarea 
Dispoziției nr. 629/18.12.2020 
privind modificarea bugetului 
local pe anul 2020 și a Dispoziției 
nr.661/23.12.2020 privind 
modificarea art.1 al Dispoziției 
nr.629/18.12.2020 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

8. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.8 privind aprobarea 
Contului de execuție al bugetului 
local întocmit la data de 
31.12.2020 şi al Contului de 
execuţie al bugetului instituţiilor 
publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri 
proprii la data de 31.12.2020 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

9. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.9 privind 
actualizarea componenței 
Comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunărilor publice 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

Abrogată de 

HCL 

nr.47/2021 

10. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.10 privind 
aprobarea încheierii unui Act 
adițional la Contractul de prestări 
servicii silvice nr. 
10747/25.02.2014 pentru 
modificarea tarifului pentru 
prestarea serviciilor de pază a 
pădurii proprietatea publică a 
Orașului Șimleu Silvaniei  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

11. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.11 privind Viceprimarul - 
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atestarea apartenenței la 
domeniul public al orașului 
Șimleu Silvaniei a imobilului- 
strada Mesteacănului, situat în 
orașul Șimleu Silvaniei, 
localitatea Pusta   
 

orașului cu atribuții 
de primar  

12. 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea nr.12 privind 
aprobarea statului de funcții și 
organigramei Spitalului 
orășenesc ”Prof.Dr.Ioan Pușcaș” 
Șimleu Silvaniei pe anul 2021 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

13. 25.02.2021 25.02.2021 Hotărârea nr.13 privind 
aprobarea Amenajamentului 
Pastoral pentru pajiștile de pe 
raza UAT orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj 

 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

14. 25.02.2021 25.02.2021 Hotărârea nr.14 privind 
aprobarea nomenclatorului 
arhivistic al documentelor create 
de structurile din cadrul aparatului 
de specialitate al  orașului 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

15. 25.02.2021 25.02.2021 Hotărârea nr.15 privind 

desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului local al orașului 

Șimleu Silvaniei, precum și a 

membrilor supleanți, în Consiliul 

de Administraţie la Spitalul 

Orășenesc ”Prof dr. Ioan Pușcaș” 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

16 25.02.2021 25.02.2021 Hotărârea nr.16 pentru 
modificarea documentației și a 
indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții: 
„Creșterea eficienței energetice a 
Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. 
Ioan Pușcaș”  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

17. 25.02.2021 25.02.2021         Hotărârea nr.17 
       pentru modificarea 
       Hotărârii Consiliului Local 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 
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  nr. 75/18.06.2019 
                                     

18. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr.18 privind 
alegerea președintelui de 
ședință care va conduce 
ședințele Consiliului Local al 
orașului Șimleu Silvaniei în 
perioada APRILIE - IUNIE 
2021   

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

19. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr.19 privind 

înlocuirea unui reprezentant al 

Consiliului Local al orașului 

Șimleu Silvaniei în consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale 

„Silvania” Șimleu Silvaniei  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

20. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 20 privind 
înlocuirea unui reprezentant al 
Consiliului Local al orașului 
Șimleu Silvaniei în consiliul de 
administrație al Liceului 
Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu 
Silvaniei  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

21. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 21 privind 
aprobarea încheierii unui act 
adițional la Acordul de parteneriat 
nr. 6597/09.05.2017 încheiat cu 
Parohia Ortodoxă Română nr. 1 
Șimleu Silvaniei  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

22. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 22 privind 
aprobarea închirierii prin 
procedura de licitație publică a 
unor terenuri cu destinația de 
pășune cuprinse în domeniul 
privat al oraşului Şimleu Silvaniei   

 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

23. 21.04.2021 21.04.2021       Hotărârea nr. 23 privind 
aprobarea bugetului local și a 
bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii, pe 
anul 2021  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 
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24. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 24 privind 
aprobarea contului de execuție al 
bugetului local întocmit la data de 
31.03.2021 şi al contului de 
execuţie al bugetului instituţiilor 
publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri 
proprii la data de 31.03.2021 

 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

25. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 25 privind 
aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar aferent anului 
2020 

 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

26. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 26 privind 

aprobarea rezultatului 

inventarierii patrimoniului public și 

privat al orașului Șimleu Silvaniei 

pe anul 2020 și a propunerilor de 

casare 

 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

27. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 27 privind 
aprobarea regulamentului pentru 
finanţarea programelor sportive 
organizate în condițiile Legii nr. 
69/2000 de către cluburile 
sportive de drept privat înfiinţate 
pe raza unităţii administrativ 
teritoriale a orașului Șimleu 
Silvaniei, constituite ca 
persoane juridice fără scop 
patrimonial, deţinătoare ale 
certificatului de identitate 
sportivă 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

28. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 28 privind 
desemnarea reprezentantului 
Orașului Șimleu Silvaniei în 
cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECODES 
SĂLAJ” și în cadrul Adunării 
Generale a Asociației, precum  și  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 



 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 

       *În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec 

toate aceste evenimente, menţionându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum şi numărul şi anul hotărârii 

consiliului local care afectează actul administrativ în cauză.                                                                                                 6 | P a g e  

 

delegarea acestuia să voteze 
împotriva propunerii de ajustare 
și modificare structurală a tarifelor 
aplicate în cadrul Contractului de 
delegare nr. 777/25.09.2018 

 

29. 21.04.2021 21.04.2021 Hotărârea nr. 29 privind 
acordarea burselor școlare 
elevilor din învățământul 
preuniversitar din orașul Șimleu 
Silvaniei pentru anul școlar 
2020-2021, începând cu luna 
ianuarie 2021  

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

30. 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea nr. 30 privind 
aprobarea planului de investiții 
pentru anul 2021 al Orașului 
Șimleu Silvaniei aferent activelor 
date în adminsitrare sau 
concesiune cu finanțare din 
Fondul de Întreținere, Înlocuire, 
Dezvoltare. 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

Anexa se 

modifică prin 

HCL nr. 

36/17.06.2021 

31. 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea nr. 31 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 71/2019. 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

32. 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea nr. 32 privind punerea 
la dispoziția proiectului ”Sistem 
informațional pentru 
managementul integrat al apelor-
etapa II” dezvoltat de către 
Administrația Națională ”Apele 
Române” a unor imobile pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea 
noilor investiții aferente acestuia. 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

33. 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea nr. 33 privind 
aprobarea documentației de 
urbanism PUZ ”Schimbare de 
destinație din zonă industrială în 
zonă pentru locuințe colective 
max P+3 și schimbare destinație 
clădire existentă din sediul social 
P+3 în clădire pentru locuințe, în 
localitatea Șimleu Silvaniei” 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

34. 27.05.2021 27.05.2021 Hotărârea nr. 34 privind darea în Viceprimarul - 
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adminsitrare a unor spații din 
clădirea Policlinicii vechi, situată 
în orașul Șimleu Silvaniei, str. 
Simin Bărnuțiu, nr. 2, în favoarea 
Casei Județene de Pensii Sălaj 

orașului cu atribuții 
de primar 

35. 17.06.2021 17.06.2021 Hotărârea nr. 35 privind 
aprobarea documentației de 
urbanism P.U.D. ”Demolare 
construcții existente, elaborare 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru: 
construire supermarket LIDL, 
amenajare acces și locuri de 
parcare în incintă, amplasare 
panouri publicitare pe fațade și 
totem, amplasare post trafo, 
branșamente la utilități, 
împrejmuire și organizare de 
șantier.” 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

36. 17.06.2021 17.06.2021 Hotărârea nr. 36 privind 
modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 
30/27.05.2021. 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

37. 17.06.2021 17.06.2021 Hotărârea nr. 37 privind 
aprobarea prelungirii contractului 
de concesiune nr. 
8695/30.06.2006 atribuit în 
favoarea SC VLADI MOV SRL, 
cu 10 ani. 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

38. 17.06.2021 17.06.2021 Hotărârea nr. 38  privind 
aprobarea Listei cuprinzând 
ordinea de prioritate a 
solicitanților pentru locuințe de 
serviciu din fondul locativ aflat în 
patrimoniul oraşului Şimleu 
Silvaniei și a Listei cuprinzând 
dosarele respinse, pentru 
neîndeplinirea criteriilor de 
repartizare a locuințelor de 
serviciu din fondul locativ aflat în 
patrimoniul oraşului Şimleu 
Silvaniei 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

39. 29.07.2021 29.07.2021 Hotărârea nr. 39   privind 
alegerea președintelui de 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 

- 
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ședință care va conduce 
ședințele Consiliului Local al 
orașului Șimleu Silvaniei în 
perioada IULIE-SEPTEMBRIE 
2021 

de primar 

40. 29.07.2021 29.07.2021 Hotărârea nr. 40   privind 
aprobarea încheierii unui act  
adițional la  Contractul de 
concesiune nr.  353/11.01.2005 
încheiat cu  DR.  DRĂGULESCU 
VIORICA-CORNELIA 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

41. 29.07.2021 29.07.2021 Hotărârea nr. 41  privind  
aprobarea valorii finale a 
obiectivului de investiții: ”Pod nou 
peste Râul Crasna, pe strada 
Nicolae Bălcescu, Șimleu 
Silvaniei”, finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL), în urma finalizării 
lucrărilor 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

42. 29.07.2021 29.07.2021 Hotărârea nr. 42   privind  
rectificarea bugetului local și a 
bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii, pe anul 
2021 

Viceprimarul 
orașului cu atribuții 
de primar 

- 

43. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.43 privind 
eliberarea dlui IOAN-RADU 
LAZAR din funcția de viceprimar 
al orașului Șimleu Silvaniei, ca 
urmare a încetării mandatului prin 
demisie 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

44. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.44 privind 
constituirea comisiei de validare 
și de numărare a voturilor 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

45. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.45 privind alegerea 
viceprimarului orașului Șimleu 
Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

46. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.46 privind 
aprobarea contului de execuție al 
bugetului local întocmit la data de  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 
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30.06.2021 şi al contului de 
execuţie al bugetului instituţiilor 
publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri 
proprii la data de 30.06.2021 

 

47. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.47 privind aderarea 
și participarea Orașului Șimleu 
Silvaniei, jud. Sălaj la Asociația 
”Grup de Acțiune Locală Valea 
Crasnei și Barcăului”   

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

48. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.48 privind 
modificarea statului de funcţii al 
Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Şimleu 
Silvaniei și al Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Șimleu Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

49. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.49 privind 
actualizarea componenței 
Comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunărilor publice 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

50. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.50 privind 
premierea cuplurilor din orașul 
Șimleu Silvaniei care aniversează 
50 de ani de căsătorie 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

51. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.51 privind 
desemnarea reprezentantului 
orașului Șimleu Silvaniei în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară" Zona 
Metropolitană Zalău", precum şi 
în Adunarea Generală a 
Asociaţiei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

52. 26.08.2021 26.08.2021 Hotărârea nr.52 privind 
aprobarea prelungirii unor 
contracte de  concesiune 
referitoare la terenuri pe care 
sunt edificate garaje și anexe 
gospodărești, situate în or.Șimleu 
Silvaniei str. Mihail Sadoveanu 
(cartier UM I) și str. General 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 
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Stelian Popescu (fostă str. Mihail 
Sadoveanu-cartier UM II) 

53. 20.09.2021 20.09.2021 Hotărârea nr.53  privind 
încetarea calității  Consiliului 
Local al orașului Șimleu Silvaniei 
de membru asociat cu CS 
”SILVANIA SPORT” Șimleu 
Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

54. 20.09.2021 20.09.2021 Hotărârea nr.54  privind 
încetarea calității  Consiliului 
Local al orașului Șimleu Silvaniei 
de membru asociat cu CS 
”SPORTUL 2007” Șimleu 
Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

55. 20.09.2021 20.09.2021 Hotărârea nr.55  privind 
repartizarea unor sume din 
bugetul local pentru finanțarea 
activităților de performanță 
desfășurate 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

56. 30.09.2021 30.09.2021 Hotărârea nr.56 privind 
desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local în Consiliile de 
Administrație ale unităților de 
învățământ preuniversitar din 
orașul Șimleu Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

Anexa se 

completează 

prin HCL nr. 

76/25.11.2021 

57. 30.09.2021 30.09.2021 Hotărârea nr.57 privind 
desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local în Comisiile 
pentru Evaluarea și Asigurarea 
Calității în unitățile de învățământ 
preuniversitar din orașul Șimleu 
Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

58. 30.09.2021 30.09.2021 Hotărârea nr.58 privind 
aprobarea documentației de 
urbanism PUZ ”Introducere teren 
în intravilan cu funcțiune mixtă-
locuire, servicii și agreement-
construire complex de 
agreement” în localitatea Șimleu 
Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

59. 30.09.2021 30.09.2021 Hotărârea nr.59 privind 
aprobarea încheierii unui acord 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 
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de parteneriat cu Asociația HELP 
MARKO Șimleu Silvaniei  

60. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.60 privind 
alegerea președintelui de 
ședință care va conduce 
ședințele Consiliului Local al 
orașului Șimleu Silvaniei în 
perioada OCTOMBRIE -
DECEMBRIE 2021 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

61. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.61 privind 
aprobarea contului de execuție al 
bugetului local întocmit la data de  
30.09.2021 şi al contului de 
execuţie al bugetului  instituţiilor 
publice și activităților finanţate 
integral sau parțial din venituri 
proprii la data de 30.09.2021 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

62. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.62 privind 
rectificarea bugetului local pe 
anul 2021 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

63. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.63 pentru 
modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 89 
din 26.11.2020 privind aprobarea 
proiectului: ”Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19  în Unitățile 
de învățământ din Orașul Șimleu 
Silvaniei” și a cheltuielilor legate 
de proiect, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, Axa prioritară 9, 
Obiectivul specific 9.1, Apelul de 
proiecte: POIM/881/9/1 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

64. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.64 privind 
aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii  

„Modernizare străzi în orașul 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 
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Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, 
prin Programul Național de 
Investiţii „Anghel Saligny” 
 

65. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.65 privind 
aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii  

„Reabilitare străzi de interes 
local din orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj”, prin 
Programul Național de Investiţii 
„Anghel Saligny” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

66. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.66 privind 
actualizarea Devizului general și 
a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: 
”Reabilitare pod pe strada 22  
Decembrie 1989, Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj” pentru 
finanțarea prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

67. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.67 privind 
aprobarea valorii estimate a 
Devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: 
”Reabilitare pod pe strada 22  
Decembrie 1989, Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj” pentru 
finanțarea prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

68. 27.10.2021 27.10.2021 Hotărârea nr.68 privind însușirea 
în inventarul bunurilor imobile 
care aparțin domeniului public al 
orașului Șimleu Silvaniei și 
aprobarea înscrierii  în cartea  
funciară a dreptului de proprietate 
publică asupra acestora în 
favoarea  Orașului Șimleu 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 
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Silvaniei,  pentru imobilele clădiri 
și teren  în care Grădiniţa cu 
program  prelungit nr. 1 Șimleu 
Silvaniei, situată în orașul Șimleu 
Silvaniei, str. Horea nr. 2 își 
desfășoară activitatea 

69. 03.11.2021 03.11.2021 Hotărârea nr.69 privind 
desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local în Comisiile de 
evaluare a probei de interviu la 
concursul pentru ocuparea 
funcțiilor de director  și director 
adjunct, constituite la nivelul 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din orașul Șimleu 
Silvaniei  
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

70. 03.11.2021 03.11.2021 Hotărârea nr.70 privind 
modificarea  statului de funcţii al 
Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Şimleu 
Silvaniei  
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

71. 03.11.2021 03.11.2021 Hotărârea nr.71 privind însușirea 
în inventarul bunurilor imobile 
care aparțin domeniului public al 
orașului Șimleu Silvaniei și 
aprobarea înscrierii  în cartea  
funciară a dreptului de proprietate 
publică asupra acestora în 
favoarea  Orașului Șimleu 
Silvaniei,  pentru imobilele clădire 
și teren  în care a funcționat 
Școala Gimnazială  Cehei, situată 
în orașul Șimleu Silvaniei, 
localitatea Cehei, nr. 50  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

72. 03.11.2021 03.11.2021 Hotărârea nr.72 privind 
aprobarea documentației 
cadastrale, cu propunerea de 
alipire a imobilelor înscrise în CF 
nr. 50922 și 50923 Șimleu 
Silvaniei, terenuri situate în orașul 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 
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Șimleu Silvaniei, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 24, jud. Sălaj  

73. 03.11.2021 03.11.2021 Hotărârea nr.73 privind 
încetarea mandatului de consilier 
local al domnului LAZAR IOAN-
RADU, prin demisie și vacantarea 
locului deținut de acesta 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

74. 03.11.2021 03.11.2021 Hotărârea nr.74 privind 
aprobarea participării Orașului 
Șimleu Silvaniei la Programul 
Național de Investiţii „Anghel 
Saligny” cu cererea de finanțare 
și devizul general estimativ 
pentru obiectivul de investiţii  

„Extinderea rețelelor de 
canalizare menajeră și apă 
potabilă în localitatea Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

75. 25.11.2021 25.11.2021 Hotărârea nr.75 privind 
aprobarea Proiectului reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din oraşul Şimleu 
Silvaniei  propuse să funcționeze 
în anul şcolar 2022 - 2023 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

76. 25.11.2021 25.11.2021 Hotărârea nr.76 privind 
completarea Anexei la HCL 
56/30.09.2021 privind 
desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din 
orașul Șimleu Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

77. 25.11.2021 25.11.2021 Hotărârea nr.77 privind stabilirea 
componenței comisiei de analiză 
a solicitărilor de locuințe din 
fondul locativ de stat și locuințe 
de serviciu aflate în administrarea 
orașului Șimleu Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

78. 25.11.2021 25.11.2021 Hotărârea nr.78 privind  
rectificarea bugetului local pe 
anul 2021 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 



 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 

       *În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec 

toate aceste evenimente, menţionându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum şi numărul şi anul hotărârii 

consiliului local care afectează actul administrativ în cauză.                                                                                                 15 | 

P a g e  

 

79. 25.11.2021 25.11.2021 Hotărârea nr.79 privind 
aprobarea  încheierii unui act 
adițional la Contractul de 
închiriere nr. 1654/1/16.03.2009 
încheiat cu SC SALUBRIS SA 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

80. 25.11.2021 25.11.2021 Hotărârea nr.80 privind 
aprobarea  încheierii unui act 
adițional la Contractul de 
închiriere nr. 3/25.06.2019 
încheiat cu Asocierea SC INSTAL 
ROS SRL și SC CLEANMAN 
SRL  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

81. 25.11.2021 25.11.2021 Hotărârea nr.81 privind 
aprobarea încheierii unui acord 
de parteneriat cu ASOCIAȚIA 
”ȘANSE EGALE APROAPE DE 
TINE” Șimleu Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

82. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 82  privind 
stabilirea valorilor impozabile, a 
impozitelor și taxelor locale, altor 
taxe asimilate acestora, taxelor 
speciale, precum și a tarifelor și 
chiriilor pentru administrarea 
bunurilor ce aparțin de domeniul 
public și privat al orașului Șimleu 
Silvaniei pentru anul fiscal 2022. 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

83. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 83  privind 
aprobarea ajustării tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de  
salubrizare cuprinse la art. 9 
alin.1 din Contractul de delegare 
a gestiunii serviciului public de 
salubrizare pentru activitățile de 
salubrizare stradală și 
dezăpezire, al orașului Șimleu 
Silvaniei, jud. Sălaj nr. 
73/29.10.2019 încheiat cu SC 
Salubris SA. 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

84. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 84 privind 
propunerea de atribuire în 
proprietate a unui teren prin 
Ordinul Prefectului Județului 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 
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Sălaj, în baza prevederilor art. 36 
din Legea nr. 18/1991, 
republicată, în favoarea numiților 
Gheție Reghina, Sabou Liliana și 
Gheție Sorin. 

85. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 85 privind 
modificarea statului de funcții al 
Aparatului de specialitate al 
Primarului orașului Șimleu 
Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

86. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 86 privind 
rectificarea bugetului local pe 
anul 2021 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

87. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 87 privind 
aprobarea contului de execuție al 
bugetului local întocmit la data de 
10.12.2021 și al contului de 
execuție al bugetului instituțiilor 
publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri 
proprii la data de 10.12.2021 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

88. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 88 privind 
aprobarea Listei cuprinzând 
ordinea de prioritate a 
solicitanților pentru locuințe de 
serviciu din fondul locativ aflat în 
patrimoniul orașului Șimleu 
Silvaniei și a Listei cuprinzând 
dosarele respinse, pentru 
neîndeplinirea criteriilor de 
repartizare a locuințelor de 
serviciu din fondul locativ aflat în 
patrimoniul orașului Șimleu 
Silvaniei. 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

89. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 89 privind 
aprobarea cuantumului burselor 
școlare care se acordă elevilor 
din învățământul preuniversitare 
din orașul Șimleu Silvaniei pentru 
anul școlar 2021-2022 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

90. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 90  privind 
stabilirea nivelului tarifului de 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 
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distanță maximal pentru serviciul 
de transport în regim de taxi 
desfășurat pe raza orașului 
Șimleu Silvaniei 

91. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 91 privind 
participarea orașului Șimleu 
Silvaniei în calitate de asociat în 
cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Țara Silvaniei” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

92. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 92 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul Aparatului 
de specialitate al primarului 
orașului Șimleu Silvaniei, al 
instituțiilor și serviciilor publice 
fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al 
orașului Șimlei Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

93. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr.93 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Națională de 
Investiții „CNI” S.A., a 
amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții Proiect tip 
„Construire bază sportivă TIP 2, 
localitatea Cehei, nr. 50, oraș 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

94. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 94  privind 
participarea Orașului Șimleu 
Silvaniei la „Programul privind 
creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public” 
și aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a 
infrastructutii de iluminat public în 
orașul Șimleu Silvaniei” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

95. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 95  privind 
predarea către Ministerul 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 



 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 

       *În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec 

toate aceste evenimente, menţionându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum şi numărul şi anul hotărârii 
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Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania 
Națională de Investiții „CNI” S.A., 
a amplasamentului situat în 
Orașul Șimleu Silvaniei, Str. 1 
Decembrie 1918, Nr. 12-14, 
județul Sălaj și asigurarea 
condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții 
„Reabilitare Școala Gimnazială 
„Silvania”, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 12-14, orașul Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj” 

96. 20.12.2021 20.12.2021 Hotărârea nr. 96  privind 
aprobarea documentației tehnico-
economice pentru investiția 
„Reabilitare Școala Gimnazială 
„Silvania”, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 12-14, orașul Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

      

      

      

      




