ROMÂNIA
CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
Gilliu, str. Principalli, nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709
JUDEŢUL

e-mail: primariagilau@.yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR.2
Din 08.01.2018
pentru încadrarea cu contract individual de muncă
a d-lui BILŢIU ALEXANDRU în funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap grav BORBELY JUDIT

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Analizând prevederile:
a) art. 12 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
b) art. 6 lit. d), art. 32 alin. (I) lit. a) şi art. 35 - 41 din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Nonnelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) Legii-cadru privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice nr.
153/2017;
e) Hotararea Consiliului Local Gilau nr.126/2017 privind stabilirea salariului
de baza al persoanlului din organigrama comunei Gilau
f) Legea m. 250/2016 privind aprobarea O.U.G. m.20/2016 pentru
modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea persoanlului platit din
fpnduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene ,precum si unele masuri fiscale
bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ţinând seama de cererea adresată primarului comunei Gilău de către d-na
BILŢIU ALEXANDRU, prin care solicită încadrarea în funcţia de asistent personal al
persoanei cu handicap grav BORBELY JUDIT, precum şi de celelalte documente
conţinute în dosarul de încadrare.
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e-mail: primariagilau@yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR. 3
Din 8 ianuarie 2018
privind convocarea Consiliului local Gilău în şedinţă de îndată în data de 8
ianuarie 2018, ora 16,30
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, 8 ianuarie 2017, ora 16:30, 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 Ia adresa: www.primariagilau.ro.

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
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Cristina MĂNĂSTIREANU

ANEXĂ

la IJISPOZl'flA PRIMARULUI nr. 3 din 8 ianuarie 2018

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a şedinţei de îndată din data de 8 ianuarie 2018
1. Proiect de
secţiunea

2. Diverse

hotărâre

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din

de funcţionare
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DISPOZIŢIA NR.i.r.:..
din 10 ianuarie 2018

privind stabilirea cuantumului brut al salarului de bază al d-nei PANTEA ANGELA) MARIOARA, încadrat în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav
PANTEA IULIU

În aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile:
art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea m. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
art. 21 lit. m) şi art. 28 din Legea cadiu a descentralizării nr. 195/2006;
Legea m. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice;
art. 6 lit. d), art. 32 alin. (I) lit. a) şi art. 35 - 41 din Legea m. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului m. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
)
Hotărărea Consiliului local Gilău m. 126/2017 privind stabilirea salarului de bază al
personalului din Organigrama comunei Gilău;
Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului m.
20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului m.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) lit. a), art. 68 alin. (1) şi cele ale art. 115 alin.
(I) lit. (a) din Legea administraţiei publice locale m. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU, DISPUN:
Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, d-na Pantea Angela-Marioara
domiciliata în sat Gilau str.Republicii m.867, jud. Cluj, posesor al cărţii de identitate seria
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DISPOPZITIA NR.55
din 15.01.2018
)ind numirea expertilor cooptati pentru evalurea juridica, tehnica si financiara a ofertelor depuse pentru
atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect "Continuare si terminare lucrari de modernizare si reabilitare
strazi in localitatea Gilau, com.Gilau, judetul Cluj
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. Cooptarea urmatoarelor persoane pentru verificarea ofertelor prezentate pentru atribuirea
contractului de mai sus:
Popa Heliana Rodica - expert juridic
Kulcsar Remus Calin - expert tehnic
Hodrea Florin - expert financiar
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza membrii comisiei de evaluare a
ofertelor
Art. 3. Cu comunicarea prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul comunei.

Avizat Secretar
Manastireanu Cristina
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DISPOZITIA
NR. 60
,
Din 22 ianuarie 2018
privind convocarea Consiliului Local Gilău în
în data de 31 ianuarie 2018

şedinţă ordinară

Având 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
.) publice lo,cale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In 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:

.)
C.

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Gilău, în şedinţă ordinară,
marţi, 31 ianuarie 2017, 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
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)

lucrarea „Construire casa de vacanta P, bazin vidanjabil si amenajari exterioareGilau, nr.629X", beneficiar Rapan Rares Liviu domiciliat in Cluj-N., Aleea
Gurghiu, nr.1, ap.76.(13.385/15.01.2018)
12. Proiect de hotarare privin avizul Consiliului local Gilau ca administrator al
domeniului public si privat al comunei pentru lucrarea „Amenajare acces si lucrari
pe domeniul public(racorduri si bransamente la utilitati) aferent investitiei
„Organizare de santier-Unitate de depozitare si barouri, cabina poarta, anexe
tehnice si construire acces conform PUZ aprobat prin HCL nr.111/25.08.2016,
imprejmuire proprietate, amenjari exterioare, racorduri si bransamente, operatiuni
notariale in vederea alipirii si dezmembrarii-Gilau, Fn" beneficiar CTP INVEST
BUCHAREST cu sediul m Bucuresti,
str.Vasile
Lascar,
nr.5-7,
et.2.(722/22.01.2018)
13. Proiect de hotarare privind avizul Consiliului local Gilau ca administrator al
domeniului public si privat al comunei pentru lucrarea „Amenajare acces si lucrari
pe domeniul public(racorduri si bransamente la utilitati) aferent investitiei
„Construire hala-Unitate de depozitare si barouri, cabina poarta, anexe tehnice si
construire acces conform PUZ aprobat prin HCL nr.111/25.08.2016, imprejmuire
proprietate, amenj ari exterioare, racorduri si bransamente, operatiuni notariale in
vederea alipirii si dezmembrarii-Gilau, Fn" beneficiar CTP INVEST BUCHAREST
cu sediul in Bucuresti, str.Vasile Lascar, nr.5-7, et.2.(724/22.01.2018)
14.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare al Serviciului
Public de Asistenta Sociala si a Centrului de Informare si Consiliere Gilau.
15.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Salii de sport
apartinatoare Lic.Teoretic Gelu Voievod.
16.Proiect de hotarare privind modalitatea de inchiriere a spatiilor apartinatoare
Lic.Teoretic Gelu Voievod.
17.Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor si criteriilor de efectuare a unor
mentiuni speciale in Registrul Agricol in cazul persoanelor care sunt plecate
temporar din localitate.
18.Proiect de hotarare privind stabilirea coeficientilor care stau la baza deteriminarii
salariilor de baza pentru functiile Manager de transport si Casier
19. Diverse
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DISPOPZITIA NR.61

din 23.01.2018
Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate pentru "Construire gradinita cu program
prelungit" in comuna Gilau judetul Cluj

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

J

Membru: Maier Eugen

Se coopteaza expert extern pe langa comisia de evaluare dl. Losonczi Attila
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
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ROMÂNIA
CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
Gilău, str. Principală, nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709
JUDEŢUL

e-mail: prirnariagilau@.yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR.68
Din 26.01.2018
pentru încadrarea cu contract individual de muncă
a doamnului MOLDOVAN COSMINA-CLAUDIA în funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap grav COMAN LUDOVICA

~)

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a)
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Analizând prevederile:

(

)

C
)

a) art. 12 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
b) art. 6 lit. d), art. 32 alin. (1) lit. a) şi art. 35 - 41 din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) Legii-cadru privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice nr.
153/2017;
e) Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Ţinând seama de cererea adresată primarului comunei Gilău de către d-nul,

MOLDOVAN COSMINA-CLAUDIA prin care solicită încadrarea în funcţia de
asistent personal al persoanei cu handicap grav COMAN LUDOVICA, precum şi de
celelalte documente conţinute în dosarul de încadrare.
Analizând dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi alin. (5), precum şi pe cele ale art. 63
alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c), raportate la cele ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

