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DISPOPZITIA NR.78
din 01.02.2018
Privind numirea comisiei de receptie a materialelor si echipamentelor achizitionate pentru dotarea Creşă nouă
in localitatea Gilau".

)
Primarul Comunei Gilau, judetul Cluj:
ln conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
ln temeiul drepturilor conferite prin art. 68 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001
republicata, cu modifica rile si completarile ulterioare:
DISPUNE
Art. 1. Se constituie comisia de receptie, in urmatoarea componenta:

I

Presedinte: Okos Carol
Membru: Miches Dochia

J

Membru: Popescu Calin

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza membrii comisiei
Art. 3. Cu comunicarea prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul comunei.

Avizat Secretar
Mariastireanu ~ istina
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ROMÂNIA
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Primăria comunei Gilău

DISPOZIŢIA

nr.81
din ziua 05,Iuna februarie, anul 2018
privind rectificarea actului de căsătorie nr.35 registrul exemplar I şi II din data
de 14.10.2017 privind pe SAIGO SZILĂRD şi TODEA CRINA-MIANA
Sfădea

Dumitru, primarul comunei Gilău, judeţul Cluj, având în vedere
cererea înregistrată sub nr. 20014 din 11.01.2018, însoţită de actele doveditoare
depuse la dosar, prin care SAIGO SZILĂRD, domiciliat in localitatea Gilău
nr.1183,jud.Cluj, solicită rectificarea actului de căsătorie, privind pe SAIGO
SZILĂRD şi TODEA CRINA-MIANA precum şi referatul ofiţerului de stare
civilă delegat, avizat prealabil de Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă
a Persoanelor cu nr.793 din 26.01.2018,
În temeiul dispoziţiilor cuprinse în art. 58 din Legea nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă, republicată, şi în art. 68 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

dispun:

.l

Art. 1. Se rectifică Actul de căsătorie nr. 35 din 14.10.2017 al numitilor
SAIGO SZILĂRD şi TODEA CRINA-MIANA, înregistrat în localitatea Gilău,
judeţul

Cluj,în sensul că, la rubricile :"numele soţului","numele tatălui soţului",
"numele mamei _soţului" si "numele după căsătorie al soţilor" să se treacă SAJGO
în Ioc de SAIGO , cum din eroare s-a trecut.
Art. 2. Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta
dispoziţie.

PRIMAR,
/
lug.Dumitru Sfărlea
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Avizat,
Secretar,
jr. Cristina Manastireanu
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DISPOZIŢIA

NR. 82
Din 5 februarie 2018
privind convocarea Consiliului local Gilău în şedinţă de îndată în data de 5
februarie 2018, ora 16,00

În baza dispoziţiilor art. 39, alin. (4), art. 42 alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea
nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Gilău, în şedinţă de îndată,
luni, 5 februarie 2018, ora 16:00, la sediul său, situat pe strada Principală, nr. 723.
Art. 2. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Cluj, doamnelor
şi domnilor consilieri locali şi invitaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.primariagilau.ro.

Avizează

pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
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Cristina MĂNĂSTIREANU

ANEXĂ

la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 82 din 5 februarie 2018

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a şedinţei de îndată din data de 5 februarie 2018
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru utilizarea temporară
( ocazională) a sălii de sport aflate în administrarea Liceului Teoretic Gelu Voievod

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficientului de multiplicare pentru funcţia
de referent de specialitate, clasa II, cu studii superioare de scurtă durată
3. Diverse

ci_)
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DISPOZIŢIA

NR. 89
Din 8 februarie 2018
privind constituirea grupului de lucru la nivelul corn. Gilău pentru întocmirea
proiectului de amenajament pastoral

Analizând prevederile Legii nr. 44/19.01.2018 pentru modificarea şi completarea
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând

adresa nr. 1888/07.02.2018 a Instituţiei Prefectului jud. Cluj,

În temeiul prevederilor art.68, art. 115, alin.(1) ale Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,

PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie grupul de lucru la nivelul corn. Gilău pentru întocmirea
proiectului de amenajament pastoral, în următoarea componenţă:
- Mănăstireanu Cristina - secretar UAT Gilău
- Sfârlea Ana - inspector superior în cadrul Compartimentului Fond
Funciar, Cadastru
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul
şi Primarul comunei Gilău.
Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj,
persoanelor menţionate la art. 1, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.comunagilau.ro.
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Avizează

pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
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Cristina MĂNA"STIREANU
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DISPOZITIA NR. 91
din 14 februarie 2018
privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul
administraţiei publice locale a comunei Gilău, pentru cercetarea disciplinară a personalului
contractual

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Analizând prevederile:
a) art. 247-252 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările ş1
') completările ulterioare;
administraţiei

b) Hotărârii Consiliului Local nr. 200 din 05.12.2017 privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Comunei Gilău, pentru încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut de
art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/201 O pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
Având în vedere dispoziţiile art. 63 alin. (5) lit. e) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art.I. (1) Se constituie Comisia de disciplină din cadrul administraţiei publice locale a comunei
pentru o perioadă de 3 ani, în următoarea componenţă:
a. membru titular - Mănăstireanu Cristina;
b. membru titular - Vele Cornelia;
c. membru titular - Trif Claudiu;
d. membru supleant - Ecsedi Liliana;
e. membru supleant - Păcurar Mihaela;
f. membru supleant - Dumitraş Răzvan;
g. secretar titular este numit Brudaşcă Iuliana;
h. secretar supleant este numit Pinca Mirela.
(2) Preşedintele comisiei de disciplină este desemnată d-na Mănăstireanu Cristina.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează toate persoanele
nominalizate la art. 1 al prezentei.
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul administraţiei publice locale, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.comunagilau.ro.
Gilău,

A

Î

_

PRIMARUL COMtJ EI GILAU,

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂSTIREANU CRISTINA
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DISPOZITIA NR. 92
'
Din 14 februarie 2018
privind delegarea atribuţiilor către viceprimarul comunei

Gilău

A vând în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constituţia României,
republicată;

b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 21, art. 24, art. 27 şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu
modificările ulterioare;
e) arl. 57 alin. (2), art. 63 şi art. 65 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
t) art. 18 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:

C,

)

Art. 1. Începând cu data prezentei dispoziţii, înlocuitorului de drept al primarului
comunei Gilău, respectiv domnul Okos Carol, viceprimarul comunei, i se deleagă sarcina de
a semna deciziile de impunere şi înştiinţările de plată emise de către Serviciul FinanciarContabil.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează viceprimarul
comunei Gilău.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, persoanei
menţionate la art. 1, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.comunagilau.ro.
Avizează

pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
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Cristina MĂNĂSTIREANU
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DISPOZIŢIA

NR. 93
Din 14 februarie 2018
privind delegarea de atribuţii către d-na Vele Cornelia, inspector superior în cadrul
Primăriei comunei Gilău

A vând în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) alin. (2) din

Constituţia

României,

republicată;

b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
(":) la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 21, art. 24, art. 27 şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu
modificările ulterioare;
e) art. 57 alin. (2), art. 63 şi ati. 65 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
t) art. 18 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
(-')

Art. 1. Începând cu data prezentei

dispoziţii, d-nei Vele Cornelia, inspector superior în

cadrul Serviciului Financiar-Contabil al Primăriei comunei Gilău, i se deleagă sarcina de a
semna certificatele fiscale emise de către Serviciul Financiar-Contabil.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna Vele
Cornelia, inspector superior în cadrul Serviciului Financiar-Contabil al Primăriei comunei
Gilău.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, persoanei
menţionate la art. 1, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.comuna ilau.ro.
Avizează
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Cristina MĂNĂSTIREANU
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DISPOZIŢIA

NR. 103
Din 22 februarie 2018
privind convocarea Consiliului Local Gilău în
în data de 28 februarie 2018

(

şedinţă ordinară

A vând în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 39 alin. (1), (3), (5) şi (6) şi art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
Î publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Gilău, în şedinţă ordinară,
miercuri, 28 februarie 2018, ora 10:00, la sediul său, situat pe strada Principală, nr. 723.
Art. 2. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Cluj, doamnelor
şi domnilor consilieri locali şi invitaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.primariagilau.ro.

Avizează

pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
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Cristina MĂNĂSTIREANU

ANEXĂ

la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 103 din 22 februarie 2018

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2018

î

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD şi avizul Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat aferent lucrării Construire casă de
vacanţă P+ M - Gilău, DNI-zona El Dorado, FN
2. Proiect de hotărâre privind avizarea de către Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat, a lucrării Extindere conductă de
distribuţie gaz şi branşament gaz - localitatea Gilău, zona Căpâlna
3. Proiect de hotărâre privind avizarea de către Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat, a lucrării Amenajare Agenţie CEC
BANK şi amplasare firmă luminoasă pe faţada clădirii - loc. Gilău, str. Principală
nr. 966, jud. Cluj
4. Proiect de hotărâre privind avizarea de către Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat, a lucrării Construire locuinţă
unifamilială P+ E, amenajări exterioare, împrejmuire - Gilău, str. Someşul Rece
F.N.
5. Proiect de hotărâre privind avizarea de către Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat, a lucrării Elaborare PUZ pentru
schimbare de destinaţie din zona unităţi de producţie, în zona rezidenţială colectivă
cu regim redus de înălţime, în loc. Gilău, str. Someşul Rece nr. 1177IH
6. Proiect de hotărâre privind avizarea de către Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat, a lucrării Branşament gaze naturale
presiune redusă şi PRM- Gilău, zona SMA, F.N
7. Proiect de hotărâre privind avizarea de către Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat, a lucrării Branşament apă - sat
Someşul Rece, str. Pârâului, nr. 36
8. Proiect de hotărâre privind avizarea de către Consiliului local Gilau, ca
administrator al domeniului public şi privat, a lucrării Branşament gaze naturale şi
PRM-Gilău, str. Principală, nr. I I 30A
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări în interes
local pentru anul 2018
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare, d-lui Gabor
Ştefan Ludovic
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire privind valorificarea
materialului lemnos rezultat din demolarea clădirii vechi a şcolii din Gilău
12.Diverse
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DISPOPZITIA NR. 104
din 22.02.2018
Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate pentru "Construire Scoala Noua Liceul
Teoretic Gelu Voievod Gilau Clasele I-IV" in comuna Gilau judetul Cluj

î

Primarul Comunei Gilau, judetul Cluj:
ln conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr. 91/2016 privind achizitiile publice.
ln temeiul drepturilor conferite prin art. 68 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
DISPUNE
Art. 1. Se constituie comisia de evaluare, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Trif Claudiu llarion
Membru: Okos Carol
Membru: Maier Eugen

-/e coopteaza experti externi pe langa comisia de evaluare, dupa cum urmeaza:
• J

Popa Heliana - Expert jurist
Mos Iulia - Inginer constructor
Hodrea Florin Alin - Inginer economist
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza membrii comisiei
Art. 3. Cu comunicarea prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul comunei.

PRIMAR,

Avizat Secretar
Manastireanu Cristina
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DISPOZITIA NR. 105
din 22 februarie 2018
privind constituirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a
funcţiei contractuale de casier

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar,
Ţinând cont de prevederile art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
În temeiul prevederilor art.61, art.63, art.68, precum şi ale art.115 din Legea
-) nr.215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie comisia de examinare privind concursul pentru ocuparea funcţiei
de casier, în următoarea componenţă:
- Preşedinte - Mănăstireanu Cristina, secretar al corn. Gilău
- Membru - Vele Delia, inspector asistent Compartiment Financiar-Contabil
- Membru - Maier Eugen, inspector superior Compartimentul Urbanism
- Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de către d-na El Amour Cecilia,
referent în cadrul Serviciului Financiar-Contabil.
Art. 2. (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele de
soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la indemnizaţie reprezentand 1% din
salariul de bază, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de
soluţionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1 % din salariul de bază,
stabilit conform legii.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează toate persoanele
nominalizate la art. 1 al prezentei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, persoanelor nominalizate
la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul administraţiei publice locale,
precum şi prin publicarea pe pagina de internet Ia adresa: www.primariagilau.ro.
Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂ!'J_foŞŢIREANU CRISTINA
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DISPOZITIA NR. 106
din 22 februarie 2018
privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate în urma
examinării pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei contractuale de casier

î

J

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar,
Ţinând cont de prevederile art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
În temeiul prevederilor art.61, art.63, art.68, precum şi ale art.115 din Legea
nr.215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate în urma examinării
pentru susţinerea concursului pentru ocuparea funcţiei de casier, în următoarea componenţă:
- Preşedinte - Pinca Mirela, inspector principal în cadrul Compartimentului FinanciarContabil
- Membru - Miches Dochia, inspector superior Compartiment Financiar-Contabil
- Membru - Ecedi Liliana, inspector principal Compartimentul Asistenţă socială
- Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de către d-na El Arnour Cecilia,
referent în cadrul Serviciului Financiar-Contabil
Art. 2. (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele de
soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la indemnizaţie reprezentand 1% din
salariul de bază, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază,
stabilit conform legii.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează toate persoanele
nominalizate la art. 1 al prezentei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, persoanelor nominalizate la
art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul administraţiei publice locale,
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunagilau.ro.
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DISPOZITIA NR. 107
din 22 februarie 2018
privind constituirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a
funcţiei contractuale de administrator public

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar,
Ţinând cont de prevederile art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
În temeiul prevederilor art.61, art.63, art.68, precum şi ale art.115 din Legea
) nr.215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie comisia de examinare privind concursul pentru ocuparea funcţiei
de administrator public, în următoarea componenţă:
- Preşedinte - Mănăstireanu Cristina, secretar al corn. Gilău
- Membru - Vele Delia, inspector asistent Compartiment Financiar-Contabil
- Membru - Maier Eugen, inspector superior Compartimentul Urbanism
- Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de către d-na El Amour Cecilia,
referent în cadrul Serviciului Financiar-Contabil.
Art. 2. (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele de
soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la indemnizaţie reprezentand 1% din
salariul de bază, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de
. ) soluţionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1 % din salariul de bază,
stabilit conform legii.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează toate persoanele
nominalizate la art. 1 al prezentei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, persoanelor nominalizate
la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul administraţiei publice locale,
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariagilau.ro.
PRIMARUeCOMUJJEI GILĂU,
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DISPOZITIA NR. 108
din 22 februarie 2018
privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate în urma examinării
pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei contractuale de administrator public

(

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar,
Ţinând cont de prevederile art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
în temeiul bl~reveder~l~r dartd.61? .art.63, art.68, precum şi da!fie a1: .11? din Leg_e a
Î nr. 215 12 00 1, repu 1cată, pnvm A mm1straţia publică loca1ă, cumo 1 1căn 1e ş1 comp1etăn1e
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:

Art. 1. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate în urma examinării
pentru susţinerea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator public, astfel:
- Preşedinte - Pinca Mirela, inspector principal în cadrul Compartimentului FinanciarContabil
- Membru - Miches Dochia, inspector superior Compartiment Financiar-Contabil
- Membru - Ecedi Liliana, inspector principal Compartimentul Asistenţă socială
- Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de către d-na El Amour Cecilia,
referent în cadrul Serviciului Financiar-Contabil
Art. 2. (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele de
soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la indemnizaţie reprezentand 1% din
salariul de bază, stabilit conform legii.
)
(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de
· soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază,
stabilit conform legii.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează toate persoanele
nominalizate la art. 1 al prezentei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, persoanelor nominalizate la
art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul administraţiei publice locale,
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunagilau.ro.
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Avizează pentru legalitate:
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DISPOZITIA NR. 114
din 28 februarie 2018
privind numirea comisiei de verificare a respectării destinaţiei fondurilor alocate de la
bugetul local, cultelor religioase din comuna Gilău
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Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
În conformitate cu :
- prevederile HCL nr. 31 din 16 martie 2017 privind aprobarea acordării unui sprijin
financiar de la bugetul Comunei Gilău unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România
- prevederile Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 125/2002,
În temeiul art. 63 alin. (1) lit. d, alin. (5) lit. c şi ale art. 68 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/200 I, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU, DISPUN:
Art. 1. Se numeşte comisia de verificare a respectării destinaţiei fondurilor alocate
de la bugetul local cultelor religioase din corn. Gilău, la cerere, pentru completarea
fondurilor proprii, alocate prin hotărâre a Consiliului local, în următoarea componenţă:
- Roşianu Aurel - preşedinte
Collo Aurel
- Tărtămuş Eugen
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se
încredinţează persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta dispoziţie.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, de îndată, persoanelor prevăzute la art. 1, prefectului judeţului Cluj şi
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.primariagilau.ro.
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