
 R O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
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 DISPOZIŢIA NR. 17 
  din 25.01.2023 

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei  în  şedinţă  ordinară  în 
data de 31 ianuarie 2023, ora 14.00   

         Primarul oraşului Şimleu Silvanie, judeţul Sălaj;       
          În conformitate cu prevederile: 

- art. 133 alin. 1)  și art. 134 alin. 1) lit. a), alin.3) lit.a) și alin.5), art.135, art. 136, alin.4) și 5), din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-HCL nr. 80/26.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
Oraşului Şimleu Silvaniei; 
 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 

D I S P U N: 
 
 Convoacarea Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei, în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 
2023, ora 14,00, care se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe a Primăriei 
or. Șimleu Silvaniei cu următorul proiect al Ordinii de zi ce constituie anexă la prezenta Dispoziție. 
  
  Art.2.Materialele înscrise în proiectul Ordinii de zi a ședinței Consiliului local se transmit consilierilor locali 
pe adresa de e-mail comunicată de fiecare consilier la secretarul general al orașului și vor fi postate în format 
electronic PDF pe site-ul instituției www.simleusilvaniei.ro, secțiunea Consiliul local al orașului Șimleu Silvaniei. 

 
Art.3. Consilierii locali pot formula și transmite în format letric secretarului general al orașului sau electronic 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi până la data de 31.01.2023, ora 11.00 pe 
adresa de e-mail: primaria_simleu@yahoo.com.  

 
Art.4. Comisiile de specialitate vor transmite în format letric secretarului general al orașului sau electronic în 

format pdf avizele asupra proioectelor analizate, pănă la data de 31.01.2023, ora 13.00 pe adresa de e-mail: 
primaria_simleu@yahoo.com.   

            
           Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează  Primarul orașului Șimleu Silvaniei și 
secretarul general al orașului. 
 
            Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
                     -Instituția Prefectului Judeţului  Sălaj 
                     -membrii Consiliului Local   
                     -dosarul şedinţei 
                     -dosar dispoziţii.    
          -publicare pe site-ul instituției www.simleusilvaniei.ro 
 
 
                     PRIMAR,                                                     
         MIHAI-CRISTIAN LAZAR                              
                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,      
                                         LUMINIȚA-NICOLETA GAL 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/
mailto:primaria_simleu@yahoo.com
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Anexă la Dispoziția nr.17/25.01.2023 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinței ordinare a consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei 

 din data de 31.01.2023, ora 14.00 
Nr.crt. Proiectele supuse dezbaterii și aprobării* Inițiator Comisii de 

specialitate** 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 

21.12.2022 
- - 

2. Proiect de hotărâre nr.1 privind alegerea președintelui de ședință care va 
conduce ședințele Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei în perioada 
IANUARIE-MARTIE 2023 

 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

4 

3. Proiect de hotărâre nr.2 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei care vor funcționa în anul 
şcolar 2023 - 2024 
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

3,4 

4. Proiect de hotărâre nr.3 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al 
documentelorcreate de structurile din cadrul aparatului de specialitate al Orașul 
Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj  
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

3,4 

5. Proiect de hotărâre nr.4 privind validarea  Dispoziției  nr. 673/28.12.2022 
privind modificarea bugetului local pe anul 2022 
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,3,4 

6. Proiect de hotărâre nr.5 privind retragerea dreptului de administrare exercitat 
de către Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Șimleu Silvaniei asupra bunului 
imobil Grădinița cu  Program Normal nr. 4 Șimleu Silvaniei, aparținând 
domeniului public al orașului Șimleu Silvaniei și transmiterea acestuia în 
administrarea Școlii Gimnaziale „Silvania” Șimleu Silvaniei 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

2,3,4 

7. Proiect de hotărâre nr.6 privind  aprobarea  încheierii unui Act adițional la 
Contractul de închiriere nr. 4082/1 din 20.03.2018 încheiat cu  POP-SILVĂȘAN 
S. FLORINA-STELIANA- MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ INTERNĂ 
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

2,3,4 

8. Proiect de hotărâre nr.7 pentru modificarea Anexei nr 2 la HCL 92/2021 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 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 Șimleu Silvaniei 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,4 

9. Proiect de hotărâre nr.8 privind aprobarea Raportului de activitate desfășurat 
de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 
2022 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,3,4 

10. Proiect de hotărâre nr.9 privind aprobarea numărului de posturi pentru 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023 
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,3,4 

11. Proiect de hotărâre nr.10 privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi 
lucrări  de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social 
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,3,4 

12. Proiect de hotărâre nr.11 privind solicitarea de transmitere din domeniul 
public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale-Agenția Națioală pentru Zootehnie ”prof.dr. G.K. Constantinescu”, în 
domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei și în administrarea Consiliului local 
al orașului Șimleu Silvaniei a unor bunuri imobile și teren aferent în suprafață de 
20060 mp ,situate administrativ în Șimleu Silvaniei, str. Cotnari, nr. 1, înscrise în 
CF nr. 55647 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

2,4 



13. Proiect de hotărâre nr.12 privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România -  Filiala Sălaj a unor spații în suprafață 
de 113,35 mp din incinta Clădirii CNIPT situată în orașul Șimleu Silvaniei,  str.   
Stefanus Bathory, nr. 1,  proprietate  publică a orașului Șimleu Silvaniei 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

2,3,4 

14. Proiect de hotărâre nr.13 privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a 
elementelor de infrastructură publică rețea apă potabilă realizate în cadrul 
investiției ”Extindere rețea de apă potabilă din țeavă PE Dn63 mm în lungime de 
134 m în localitatea Șimleu Silvaniei, str. Plopilor” și concesionarea prin 
atribuirea directă a acestora în favoarea Companiei de Apă Someş SA  

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

15. Proiect de hotărâre nr.14 privind acordarea avizului Consiliului Local al 
orașului Șimleu Silvaniei pentru prestarea de servicii funerare de către I.I. 
LOBONȚIU ANA-MARIA 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

2,3,4 

16. Proiect de hotărâre nr.15 privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a  serviciilor de piaţă în 
oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,3,4 

17. Proiect de hotărâre nr.16 privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor  de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în 
orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

18. Proiect de hotărâre nr.17 pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor 
de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de 
către persoanele fizice 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,4 

19. Proiect de hotărâre nr.18 privind aprobarea Regulamentului privind procedura 
de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, 
judeţul Sălaj 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

20. Proiect de hotărâre nr.19 privind constituirea la nivelul orașului Șimleu 
Silvaniei a Comisiei Locale de Ordine Publică și aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al acesteia  

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,3,4 

21. Proiect de hotărâre nr.20 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Poliția Locală  
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

3,4 

22. Proiect de hotărâre nr.21 privind aprobarea bugetului local și a bugetului 
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 
pe anul 2023 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,3,4 

23. Proiect de hotărâre nr.22 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate 
de la bugetul local al orașului Șimleu Silvaniei pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare străzi în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

24. DIVERSE    
*Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt însoțite de Referatele de aprobare, Rapoartele de specialitate ale compartimetelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, precum și de alte documente de prezentare și motivare. 
**Denumirea comisiilor de specialitate: 
 
Comisia nr.1 Comisia pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură 
Comisia nr.2 Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, 

turism,  conservarea monumentelor istorice şi arhitectură 
Comisia nr.3 Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport 
Comisia nr.4 Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele 

minorităţilor 

                           PRIMAR,                                                     
         MIHAI-CRISTIAN LAZAR                              
                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,      
                                         LUMINIȚA-NICOLETA GAL 


	Proiect de hotărâre nr.14 privind acordarea avizului Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei pentru prestarea de servicii funerare de către I.I. LOBONȚIU ANA-MARIA

