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REGISTRUL 

pentru evidenţa Hotărârilor Consiliului Local al orașului Șimleu 
Silvaniei pe anul 2022 

 
 
 

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. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr.1 privind 

alegerea președintelui de 
ședință care va conduce 
ședințele Consiliului Local al 
orașului Șimleu Silvaniei în 
perioada IANUARIE-MARTIE 
2022 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

2. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr.2 privind validarea  
Dispoziției  nr. 557/21.12.2021 
privind modificarea bugetului 
local pe anul 2021.  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

3. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr.3 privind aprobarea 
Planului de investiții pentru anul 
2022  pentru dezvoltarea și 
modernizarea serviciului de 
salubrizare -componenta 
Colectare și Transport deșeuri 
din orașul Șimleu Silvaniei, având 
ca sursă redevența aferentă  
Contractului de delegare -CT 2 
nr. 777 din 25.09.2018  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

4. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr. 4 privind 
aprobarea participării Orașului 
Șimleu Silvaniei la „Programul 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

Modificată 
prin HCL 

14/10.02.2022 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații 
de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în localități” a 
documentației tehnico-economice 
și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului: „Stații de 
reîncărcare pentru vehicule 
electrice în orașul Șimleu 
Silvaniei” 

5. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr. 5 privind  
aprobarea documentației de 
urbanism P.U.Z. ”Introducere 
teren în intravilan cu funcțiunea 
de zonă de locuințe”, orașul 
Șimleu Silvaniei.  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

6. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr. 6 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-
economici revizuiți, a Strategiei 
de tarifare (Planul anual de 
evoluție a tarifelor la apă și 
canalizare în perioada 2017-
2023) şi a cofinanţării proiectului 
”Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județele Cluj și Sălaj, în 
perioada 2014-2020” în urma 
aplicării Metodologiei de ajustare 
a prețurilor în cadrul devizelor 
generale aferente proiectelor de 
infrastructură publică finanțate 
prin POIM 2014-2020 aprobată 
prin Hotărarea de Guvern 
nr.379/2020. 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

7. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr. 7 privind 
aprobarea încheierii Acordului de 
parteneriat între Orașul Șimleu 
Silvaniei şi Judeţul Sălaj pentru 
inițierea unui program de 
dezvoltare a rețelei de parcuri 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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industriale în Județul Sălaj 
8. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr. 8 privind atestarea 

apartenenței la domeniul public al 
orașului Șimleu Silvaniei a  unui 
imobil – stradă situat în orașul 
Șimleu Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

9. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr. 9 privind 
modificarea art.1 al Hotărârii 
Consiliului Local  al orașului 
Șimleu Silvaniei nr.95 din 
20.12.2021 în sensul predării 
către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.”- 
S.A., pe bază de protocol,  a 
amplasamentului necesar în 
vederea și pe perioada realizării 
de către C.N.I. -S.A.  a 
obiectivului de investiţii : 
„Reabilitare Școala Gimnazială 
“Silvania”, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 12-14, orașul Șimleu Silvaniei, 
judetul Salaj ” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

10. 27.01.2022 27.01.2022 Hotărârea nr. 10 privind 
modificarea componenței 
comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al orașului 
Șimleu Silvaniei ca urmare a 
Sentinței civile nr. 662/2021 a 
Tribunalului Sălaj rămasă 
definitivă prin Decizia  civilă nr. 
1325/2021 a Curții de Apel Cluj, 
ambele pronunțate în dosarul civil 
nr. 151/84/2021 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

11. 10.02.2022 10.02.2022 ărârea nr.11 privind  aprobarea 
bugetului local și a bugetului 
instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii, pe anul 2022  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

12. 10.02.2022 10.02.2022 Hotărârea nr.12 privind  trecerea 
din domeniului public al orașului 
Șimleu Silvaniei și din 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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administrarea Consiliului Local, în 
domeniul public al Statului, în 
vederea dării în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, 
prin Inspectoratul de Poliție al 
Județului Sălaj a spațiului din 
construcția identificată cu nr. cad. 
52818-C1, în care își desfășoară 
activitatea Poliția orașului Șimleu 
Silvaniei , ce a  făcut obiectul HG 
nr. 2344 / 2004   

13. 10.02.2022 10.02.2022 Hotărârea nr.13 privind 
modificarea art.1 al Hotărârii 
Consiliului Local  al orașului 
Șimleu Silvaniei nr.84 din 
20.12.2021 în sensul rectificării 
suprafeței propuse spre atribuire 
în proprietate prin Ordinul 
Prefectului Judeţului Sălaj, în 
baza prevederilor art.36 din 
Legea nr.18/1991, republicată,  în 
favoarea numiților Gheție 
Reghina,  Sabou Liliana și Gheție 
Sorin 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

14. 10.02.2022 10.02.2022 Hotărârea nr.14 privind  
modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 4 din 27.01.2022  în 
sensul  schimbării din conținutul 
său a titlului din „Stații de 
reîncărcare pentru vehicule 
electrice în orașul Șimleu 
Silvaniei”  în ” Amplasarea a zece 
stații de reîncărcare vehicule 
electrice în cinci locații din orașul 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 
aferent obiectivului de investiții 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

15. 10.02.2022 10.02.2022 Hotărârea nr.15 privind 
constituirea Comisiei sociale de 
analiză și soluționare a cererilor 
de atribuire a locuințelor pentru 
tineri construite din fonduri ANL și 
a Comisiei sociale de analiză și 
soluționare a contestațiilor privind 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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analizarea solicitărilor și a 
modului de atribuire a locuințelor 
pentru tineri construite din fonduri 
ANL, aflate în administrarea 
orașului Șimleu Silvaniei 

16 10.02.2022 10.02.2022 Hotărârea nr.16 privind 
modificarea Anexei nr.1 și Anexei 
nr.2 la HCL nr. 65 din 27.10.2021 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

17. 24.02.2022 24.02.2022 Hotărârea nr.17 privind 
aprobarea Planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local care vor fi 
efectuate de beneficiarii de ajutor 
social în anul 2022 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

18. 24.02.2022 24.02.2022 Hotărârea nr.18 privind 
încetarea mandatului de consilier 
local al domnului BOB VIRGIL-
MARIUS, prin demisie și 
vacantarea locului deținut de 
acesta 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

19. 24.02.2022 24.02.2022 Hotărârea nr.19 privind 
desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local în Comisia de 
evaluare a probei de interviu la 
concursul pentru ocuparea 
funcției de director  și director 
adjunct, constituită la nivelul  
Școlii gimnaziale Nr. 1 Pustă, 
orașul Șimleu Silvaniei  

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

20. 24.02.2022 24.02.2022 Hotărârea nr. 20 privind 
aprobarea preluării în 
proprietatea orașului Șimleu 
Silvaniei și înscrierea în domeniul 
public a terenului în suprafață 
670 mp, înscris în CF nr. 
54856_UAT Șimleu Silvaniei, cu 
nr. cad. 54856; a terenului în 
suprafață de 29 mp, înscris în CF 
nr. 55867_UAT Șimleu Silvaniei, 
cu nr. cad. 55867; a terenului în 
suprafață 48 mp, înscris în CF nr. 
55879_UAT Șimleu Silvaniei, cu 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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nr. cad. 55879 
21. 24.02.2022 24.02.2022 Hotărârea nr. 21 privind  

aprobarea preluării în 
proprietatea orașului Șimleu 
Silvaniei și înscrierea în domeniul 
public a terenului în suprafață 33 
mp, înscris în CF nr. 55873 _UAT 
Șimleu Silvaniei cu nr. cad. 
54873 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

22. 09.03.2022 09.03.2022  Hotărârea nr. 22 privind  
participarea orașului Șimleu 
Silvaniei la ”Programul Național 
de Construcții de interes Public 
sau Social”, subprogramul 
”Unități sanitare” realizat de 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administației prin 
Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.”- S.A., cu obiectivul de 
investiții ”Creșterea eficienței 
energetice a clădirii Spitalului 
Orășenesc „Prof.dr. IOAN 
PUȘCAȘ”, str. George Coșbuc, 
Nr. 29, orașul Șimleu Silvaniei, 
judetul Salaj   

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

23. 09.03.2022 09.03.2022  Hotărârea nr. 23 privind   
desemnarea a doi consilieri 
locali în cadrul Comisiei de 
evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale 
Secretarului General al Orașului 
Șimleu Silvaniei 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

24. 31.03.2022 31.03.2022  Hotărârea nr. 24  privind 
alegerea președintelui de 
ședință care va conduce 
ședința ordinară din data de 
31.03.2022 și ședințele 
Consiliului Local al orașului 
Șimleu Silvaniei pentru 
perioada APRILIE -IUNIE 2022 

 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

25. 31.03.2022 31.03.2022 Hotărârea nr. 25 privind   Primarul orașului - 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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aprobarea încheierii unui act 
adițional la  Acordul de parteneriat 
nr. 6597/09.05.2017 încheiat cu 
Parohia Ortodoxă Română nr. 1 
Șimleu Silvaniei 

 

Șimleu Silvaniei 

26. 31.03.2022 31.03.2022 Hotărârea nr. 26  privind 
aprobarea schimbului de 
locuințe pentru tineri destinate 
inchirierii ( ANL ) între locuința 
închiriată aparținătoare 
locatarului Lazoc Adriana Florica 
prin contractul de închiriere 
nr.19 / 29.10.2018 și o locuință 
vacantă (ANL) 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

27. 31.03.2022 31.03.2022  Hotărârea nr. 27 privind 
aprobarea retragerii dreptului de 
folosință gratuită a terenului în 
suprafață de 5.810 mp din 
terenul în suprafață totală de 
7.445 mp, transmis în folosință 
gratuită Agenției Naționale 
pentru Locuințe prin HCL nr. 
34din 09.03.2018 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

28. 31.03.2022 31.03.2022 Hotărârea nr. 28 aprobarea 
documentației cadastrale cu 
propunerea de dezmembrare a 
imobilului înscris în C.F. nr. 
55821_UAT Șimleu Silvaniei, 
teren situat în orașul Șimleu 
Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 24, jud. Sălaj 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

29. 31.03.2022 31.03.2022   Hotărârea nr.29 privind 
rectificarea bugetului local pe 
anul 2022 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

30. 31.03.2022 31.03.2022  Hotărârea nr. 30 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 31/2021 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

31. 31.03.2022 31.03.2022  Hotărârea nr. 31 pentru 
modificarea principalilor indicatori 
tehnico-econimici pentru 
obiectivul de investiții 
”Reabilitarea, extinderea, 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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modernizarea, echipare structură 
educațională – Grădinița de copii 
cu program prelungit nr.2, 
Șimnleu Silvaniei” 

32. 31.03.2022 31.03.2022  Hotărârea nr.32  pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 63 din 27.10.2021 
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 

- 

33. 13.04.2022 13.04.2022 Hotărârea nr. 33 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 
clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 
Silvaniei LOT 1”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia. 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

34. 13.04.2022 13.04.2022  Hotărârea nr. 34 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 
clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 
Silvaniei LOT 2”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

35. 13.04.2022 13.04.2022 Hotărârea nr. 35 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 
clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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Silvaniei LOT 3”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

36. 13.04.2022 13.04.2022 Hotărârea nr. 36 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 
clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 
Silvaniei LOT 4”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

37. 13.04.2022 13.04.2022 Hotărârea nr. 37 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 
clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 
Silvaniei LOT 5”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

38. 13.04.2022 13.04.2022 Hotărârea nr. 38 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 
clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 
Silvaniei LOT 6”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

39. 13.04.2022 13.04.2022  Hotărârea nr. 39 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 
clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 
Silvaniei LOT 7”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

40. 13.04.2022 13.04.2022 Hotărârea nr. 40 privind 
aprobarea depunerii proiectului 
“Renovarea energetică a 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din orașul Șimleu 
Silvaniei LOT 8”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia. 

41. 20.04.2022 20.04.2022 Hotărârea nr. 41 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  „Extindere 
sistem de distribuție a gazelor 
naturale către localitățile 
aparținătoare din orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj” 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

42. 20.04.2022 20.04.2022 Hotărârea nr. 42 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  „ Extindere 
sisteme de distribuție a gazelor 
naturale, inclusiv a bransamentelor 
în orașul Șimleu Silvaniei, județul 
Sălaj” 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

43. 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea nr.43 privind aprobarea 
Listei cuprinzând ordinea de 
prioritate a solicitanților care au 
acces în anul 2022 la o locuință 
realizată prin Programul ANL 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

44. 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea nr.44 privind  aprobarea 
contului de execuție al bugetului 
local întocmit la data de  31.03.2022 
şi al contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice și activităților 
finanţate integral sau parțial din 
venituri proprii la data de 31.03.2022 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

45. 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea nr.45 privind încetarea 
mandatului de consilier local al 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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domnului POP-SILVĂȘAN DAN-
IOAN, prin demisie și vacantarea 
locului deținut de acesta 

46. 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea nr.46  pentru modificarea 
art. 2, art. 3 și art.5 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 73/11.06.2019 
modificată prin HCL nr. 
92/08.08.2019 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

47. 16.05.2022 16.05.2022 Hotărârea nr.47 privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2022 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

48. 16.05.2022 16.05.2022 Hotărârea nr.48 privind aprobarea 
depunerii proiectului ”Rețea pistă de 
biciclete”, a descrierii sumare a 
investiției propuse a fi realizată prin 
proiect  și  a cheltuielilor aferente 
acestuia 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

49. 16.05.2022 16.05.2022 Hotărârea nr.49 privind aprobarea 
încheierii Acordului de parteneriat 
între UAT oraș Șimleu Silvaniei şi 
UAT comuna Pericei în vederea 
depunerii pentru finanțarea în cadrul 
COMPONENTEI 10 – Fondul Local, 
Axa de intervenție I.1 – Mobilitate 
urbană durabilă, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C10 a proiectului “ 
Implementare  transport  public  în 
orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj 
– achiziționare de autobuze 
nepoluante ” 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

50. 16.05.2022 16.05.2022 Hotărârea nr.50 privind aprobarea 
depunerii proiectului “ Implementare  
transport  public  în orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj – 
achiziționare de autobuze 
nepoluante ”, a descrierii sumare a 
investiției propuse a fi realizată prin 
proiect  și  a cheltuielilor aferente 
acestuia 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

51. 20.05.2022 20.05.2022 Hotărârea nr.51 privind aprobarea 
depunerii proiectului “ Renovarea 
energetică a  Grădiniței cu program 
prelungit nr. 1 din Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj”, a descrierii sumare a 
investitiei propuse a fi realizata prin 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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proiect, a notei de fundamentare a 
investiției și a cheltuielilor aferente 
acestuia 

52. 20.05.2022 20.05.2022 Hotărârea nr.52 privind aprobarea 
depunerii proiectului  ,,Renovarea 
energetică a  grădiniței cu program 
normal  nr. 4  din Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj,, a descrierii sumare a 
investiției propuse a fi realizată prin 
proiect, a notei de fundamentare a 
investiției și a cheltuielilor aferente 
acestuia 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

53. 20.05.2022 20.05.2022 Hotărârea nr.53 privind aprobarea 
documentaței tehnico-economice 
pentru investiția ”Creșterea eficienței 
energetice a clădirii Spitalului 
Orășenesc „Prof. Dr. Ioan 
Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Str. 
George Coșbuc, Nr. 29, oraș Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

54. 20.05.2022 20.05.2022 Hotărârea nr.54 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administației prin 
Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și 
asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii 
„Creșterea eficienței energetice a 
clădirii Spitalului Orășenesc „Prof. 
Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, 
Str. George Coșbuc, Nr. 29, oraș 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”. 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

55. 31.05.2022 31.05.2022 Hotărârea nr.55 privind încetarea 
înainte de termen a  Contractului 
de închiriere nr.37/20.07.2020 
 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

56. 31.05.2022 31.05.2022 Hotărârea nr.56 privind aprobarea 
rezultatului inventarierii patrimoniului 
public și privat al orașului Șimleu 
Silvaniei pe anul 2021 și a 
propunerilor de casare 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

57. 31.05.2022 31.05.2022 Hotărârea nr.57 privind 
aprobarea numărului de 
personal, a Organigramei și a 
Statului de funcții pentru aparatul 

Primarul orașului 
Șimleu Silvaniei 

- 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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de specialitate al Primarului 
Orașului Șimleu Silvaniei și 
pentru serviciile publice fără 
personalitate juridică 
subordonate Consiliului local, ca 
urmare a reorganizării 

http://www.simleusilvaniei.ro/

