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DISPOPZITIA NR.2&>0
din 03.07.2018
Privind numirea comisiei de adjudecare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie directa pentru adjudecarea
(

si receptia „Lucrari de intretinere drumuri comunale din comuna Gilau" in localitatea, 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 contractelor de achizitie publica;
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 comisiei de adjudecare a ofertelor în cadrul procedurii de achizitie directa pentru
adjudecarea si receptia „Lucrari de intretinere drumuri comunale din comuna Gilau" in localitatea,
comuna Gilau, judetul Cluj în urmatoarea componenta:
Presedinte: Purcel Alexandru
Membru: Popescu Calin
Membru: Tarta mus Valentin
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
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e-mail: primariagilau@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 281
din 3 iulie 2018
PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL
DOMNULUI VELE ALEXANDRU

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. 63 alin. (5) lit. (e) coroborate cu cele ale art. 74 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) art. 55 lit b) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicat,
f) art. 111 alin. 3 şi art. 57 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
g) adresa nr. 20363/2018 emisă de către A.N.F.P.
h) cererea nr. .1.f'!}./03.07.2018 prin care dl. Vele Alexandru solicită încetarea
contractului individual de muncă cu acordul părţilor, începând cu data de 3 iulie 2018,
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 (1) Începând cu data de 3 iulie 2018, contractul individual de muncă al d-lui
Vele Alexandru, inspector I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Gilău,
încetează.

(2) Se constată că lucrările şi bunurile utilizate în exercitarea atribuţiilor au fost predate cu
ocazia încetării contractului individual de muncă.
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei Gilău, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Cluj pentru
exercitarea controlului de legalitate şi d-lui Vele Alexandru şi se publică pe pagina de
internet la adresa: www.comunagilau.ro.

AVIZAT,
Secretarul comunei Gilău
Jr. Mănăstireanu Cristina
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DISPOZITIA NR. 282
din 3 iulie 2018
PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL
DOAMNEI POP A ANTONELA DANIELA

(',
(

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. 63 alin. (5) lit. (e) coroborate cu cele ale art. 74 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) art. 55 lit b) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicat,
f) art. 111 alin. 3 şi art. 57 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
g) cererea nr. 7847/02.07.2018 prin care d-na Popa Antonela-Daniela solicită
încetarea contractului individual de muncă cu acordul părţilor, începând cu data de 3 iulie
2018,
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 (1) Începând cu data de 3 iulie 2018, contractul individual de muncă al d-nei
Popa Antonela Daniela, inspector topograf în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
corn. Gilău, încetează.
(2) Se constată că lucrările şi bunurile utilizate în exercitarea atribuţiilor au fost predate cu
ocazia încetării contractului individual de muncă.
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei Gilău, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Cluj pentru
exercitarea controlului de legalitate şi d-lui Vele Alexandru şi se publică pe pagina de internet
la adresa: www.comunagilau.ro.
AVIZAT,
Secretarul comunei

Gilău
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DISPOZITIA NR. 284
din 3 iulie 2018
privind numirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei
publice de Şef Serviciu Poliţie Locală, clasa I

Având in vedere:
prevederile art. 58 alin (3),(4),(5),(6),(7),(8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici ;
prevederile art. 25, 26 alin (2 ), art. 40-42 şi art. 74 din HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată prin HG 1173/2008,
Văzând Avizul ANFP nr. 32371 conexat cu nr. 32370/2018,
În temeiul dispozitiilor art. 63 alin 5 lit e şi art. 68 alin (1) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie comisia de examinare privind concursul pentru ocuparea funcţiei de Şef
Poliţie Locală, clasa I, Serviciul Poliţie Locală, în următoarea componenţă:
Preşedinte - Mănăstireanu Cristina, secretar UAT Gilău
Membru - Vele Cornelia, şef Serviciu Financiar-Contabil Gilău
Membru - Oltean Gabriel, secretar UAT Izvorul-Crişului
Flaviu Florin Gliga - consilier juridic, Instituţia Prefectului - judeţul Cluj
Alexandrina Grindean - consilier, Instituţia Prefectului - judeţul Cluj
Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor
vor fi asigurate de către doamna Cîmpan Marcela, director al Casei de Cultură Dumitru Sopon.
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 I 0% din
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare
a contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând I 0% din salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.
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.
PRIMARUL COMUNEI GILĂU,
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Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂSTIREANU CRISTINA
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DISPOZITIA NR. 285
din 3 iulie 2018
privind numirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei
publice de inspector, grad profesional superior, clasa I, în cadrul Serviciului FinanciarContabil

Având in vedere:
prevederile art. 58 alin (3),(4),(5),(6),(7),(8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici ;
prevederile art. 25, 26 alin (2 ), art. 40-42 şi art. 74 din HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
.:ompletată prin HG 1173/2008,
Văzând Avizul ANFP nr. 32371 conexat cu cu nr. 32370/2018,
În temeiul dispozitiilor art. 63 alin 5 lit e şi art. 68 alin (1) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:

Art. 1. Se constituie comisia de examinare privind concursul pentru ocuparea funcţiei publice
de inspector, grad profesional superior, clasa I, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, în
următoarea componenţă:

Preşedinte

- Mănăstireanu Cristina, secretar UAT Gilău
Membru - Vele Cornelia, şef Serviciu Financiar-Contabil Gilău
Alexandrina Grindean - reprezentant Instituţia Prefectului judeţului Cluj
Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor
fi asigurate de către doamna Cîmpan Marcela, director al Casei de Cultură Dumitru Sopon.
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 10% din
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare
a contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.
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.
PRIMARUL COMUNEI GILĂU,

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂST/REANU CRISTINA
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DISPOZITIA NR. 287
din 3 iulie 2018
privind numirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei
publice de consilier, grad profesional principal, clasa I, în cadrul Serviciului FinanciarContabil

(

Având in vedere:
prevederile art. 58 alin (3),(4),(5),(6),(7),(8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici ;
prevederile art. 25, 26 alin (2 ), art. 40-42 şi art. 74 din HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată prin HG 1173/2008,
Văzând Avizul ANFP nr. 32371 conexat cu cu nr. 32370/2018,
În temeiul dispozitiilor art. 63 alin 5 lit e şi art. 68 alin (1) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie comisia de examinare privind concursul pentru ocuparea funcţiei publice
de consilier, grad profesional principal, clasa I, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, în
următoarea componenţă:

Preşedinte

Cristina, secretar UAT Gilău
Membru - Sipoş Sorina, consilier superior Compartimentul Resurse Umane
Membru - reprezentant A.N.F.P.
Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor
fi asigurate de către doamna Cîmpan Marcela, director al Casei de Cultură Dumitru Sopon.
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 10% din
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare
a contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.
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 intennediul 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: w,vw.comunagilau.ro.
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Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂSTIREANU CRISTINA
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DISPOZITIA NR.

Jff

din 10.07.2018
Privind numirea comisiei de receptie la terminare privind lucrarea „lucrari de amenajare a platformelor
targului din localitatea Gilau, jud.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 receptie, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Purcel Alexandru
Membru: Tartamus Valentin
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
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e-mail: primariagilau@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 289
din 10 iulie 2018
privind stabilirea programului de lucru al Serviciului Poliţie

locală Gilău

pe durata

vacanţei şcolare

Primar al corn. Gilău,
A vând în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
- Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală
- HG 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei
· Locale
- HCL 86/2017 privind organizarea Serviciului Poliţia Locală Gilău
- Ordinul nr. 92 din 5 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a planului de
ordine şi siguranţa publică al Poliţiei Locale
În temeiul art.61 alin.2,3 raportat la art.68 alin.I din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
Art.I Începând cu data prezentei dispoziţii, se organizează programul de lucru al
Serviciului Poliţie locală Gilău, în două schimburi, astfel:
- Schimbul I - între orele 08,00 - 16,00
- Schimbul II - între orele 16,00 - 24,00
Art.2 Programul de lucru prevăzut la art. 1 va avea o durată de valabilitate pe timpul
, vacantei
, scolare.
,
Art.3 Serviciul Poliţia Locală şi poliţiştii locali vor asigura aducerea la îndeplinire a
· prezentei dispoziţii.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intennediul secretarului
comunei Gilău, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Cluj şi se publică pe pagina
de internet la adresa: www.comunagilau.ro.
AVIZAT,
Secretarul comunei Gilău
Jr. Mănăstireanu Cristina
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DISPOZITIA NR.292
din 10.07.2018
Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia lucrarilor de reabilitare Corp B si Corp
- Scoala Veche din Gilau si Alee acces Scoala Generala Somesu Rece.

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 receptie, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Purcel Alexandru
Membru: Pomeanu Cristian
Membru: Pinca Mirela

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
Manastireanu Cristina
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DISPOZITIA NR.

/2.9:>

din 11.07.2018
Privind numirea comisiei de receptie a lucrarilor de reabilitare Corp B si Corp C-Scoala Veche din Gilau
Alee acces Scoala Generala Somesu Rece.

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 receptie, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Rosca Ruxan Vasile

/:

'--- ·

Membru: Dumitras Razvan
Membru: Popescu Calin

Art. 7. Cu ducerea la inderlinire a rrezentei di,rozitii

,e incredinteaza membrii romi,iei

Art. 3. Cu comunicarea prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul comunei.

Avizat Secretar
Manastireanu Cristina
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DISPOZITIEA NR .......... .
DIN 11 IULIE 2018

privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul Primariei comunei Gilau, judetul Cluj.
Primarul comunei Gilau, judetul Cluj;
Avind in vedere:
(

-Ordinul nr.35/2016 emis de presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor prin care se aproba Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si cobatere
al bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului
pentru anul 2018;
Prevedrile art.26(5) lit c din O.G.R nr. 42/2004 privind organizarea acivitatii sanitar veterinare si
pentru siguranta alimentelor, modificata si completata prin Legea nr. 215/2004;
ln temeiul prevederilor art.61 alin.2, art 63 alin.1 lit.d alin.5 lit.h si art.115 alin.1 lit.a din Legea
nr.215/2001 a dministratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
DISPUNE:
Art.1.(1) Se constituie Unitatea Locala de Sprijin la nivelul Primariei comunei Gilau in
urmatoarea componenta:
1. lng.Sfarlea Dummitru- Primar- presedinte
2. lng.Okos Carol -viceprimar- membru
3. Jr. Manastirean Cristina -secretarul comunei- membru
4. Dr. lovanescu Cristian -medic veterinare de libera practica împuternicit la Circumscriptia
Sanitar Veterinara de Asistenta Gil au- secretar tehnic
5. Agent Sef Arion Ioan Sef Post Politie - membru
6. Dr. Pavel Elena- Medic de familie - membru
7. Cret Ioan - consilier- membru
8. Vele Cristian - consilier- membru
9. Prof. Hulpe Rucsandra- Director Liceul teoretic "Gelu Voevod"- membru
10. lng.Sfarlea Ana- Biroul agricol - membru
11. Dr. Bradea Ioan -Medic veterinare oficial C.S.V. Zonala Gilau din cadrul D.S.V.S.A Cluj.

(2).Unitatea constituita la alin.(1) i-si va desfasura activitatea in conditiile legii, va putea coopta
pentru sprijin si actiuni specifice si reprezentanti a altor institutii, societali comerciale ce se vor
subordona acesteia.
Art.2. Coordonarea tuturor activitatilor Unitatii Locale de Sprijin revine in sarcina Primarului
comunei Gilau respectiv a d-nului Sfarlea Dumitru conform dispozitiilor art.63 alin(!) lit.d coroborat cu
alin.(5) lit h din Legea nr.215/2001 privind adrninistratia publica locala-republicata.

Art.3. Unitatii Locale de Sprijini se stabilesc mmatoarele atributiuni:
a)- analiza periodica a situatiei epidemiologice sanitar veterinare, pe raza comunei Gilau, masuri
si propuneri corespunzatoare;
b )- propune masuri pentru instruirea, folosirea confonn normelor sanitar veterinare a pasunilor,
adaposturilor de animale;
c)- ia masuri pentru stringerea si distrugerea cadavrelor de animale;
d)- sprijina actiunile de ecarisaj pentru cainii fara stapin;
e)- stabileste planul general de masuri pentru prevenirea si combaterea epizotiilor, in confonnitate
cu prevederile legale si/sau recomandarile primite din partea Centrului Local de Combatere a Bolilor
Judetean, popularizarea, aducerea la cunostinta cetatenilor;
f)- asigura baza tehnica, materiala si conditiile orgtanizatorice necesare aplicarii planului de
1nasun;
g)- urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere, stabilind responsabilitati pentru
fiecare membru al Unitatii, pe sectoare de activitate si zone teritoriale(sate, catune etc):
h)- analizeaza operativ evolutia epizotiei si eficienta masurilor intreprinse, eventual masuri
concrete ce se impun, pentru combaterea transmisibilitatii bolilor de la animale la om:
i)- in caz de aparitie a unor cazuri de boala, Unitatea Locala de Sprijin, va fi activata de primar,
avind unnatoarele obligatii:
j)- sa controleze daca s-au aplicat masurile de izolare a animalelor bolnave sau suspecte de
imbolnavire si sa impuna restrictii, dupa caz în circulatia animalelor, carnii si altor produse de la aceste
animale, a furajelor, materiale, obiecte care ar putea fi contaminate.
k)- sa faca cercetari in legatura cu extinderea bolii si catagrafia animalelor, din gospodariile
populatiei in care sunt animale bolnave sau suspecte de boala.
1)- sa opreasca eliberarea biletelor de proprietate si adeverinte a sanatatii animalelor in vederea
interzicerii comercializarii(vinzarii).
m)- organizeaza actiuni de dezinfectie, dezinsectie si deratizare indreptate împotriva factorilor
generatori de maladii transmisibile, functe de natura, locul si amploarea fenomenului.
n)- orce alte actiuni specifice pentru prevenirea si combaterea epizootiilor.
Art.4. Se stabileste amenajarea unui spatiu unde se vor putea efectua activitati sanitar veterinare
de ecarisare a teritoriului în cazul evolutiei unor epizootii cu mare contagiozitate prevazute in porogramul
actiunilor de supraveghere, prevenire si combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2018, in locul numit tirgul de animale, unde
este amplasata si camera frigorifica.
Art.5. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza membrii
Unitatii Locale de Sprijin a comunei Gilau.
Art.6. Prezenta dispozitie se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei si se
va transmite la:
lnstitutia Prefectului Judetului Cluj
Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Cluj
Membrii Unitatii Locale de Sprijin ptrevazuti la art. I.

Avizat secretar,
Manastirean Cristina
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Gilău,

str.

Principală,

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

[].

e-mail: prima1iagi]au(cv,yahoo.com

DISPOZITIA NR. 295
din 11 iulie 2018
privind constituirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a
funcţiei contractuale de INSPECTOR (topograf), cu studii superioare, treapta profesională
IA, în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru

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
contractuale de INSPECTOR (topograf), cu studii superioare, treapta profesională IA, în
cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru, organizat în data de 7-10 august 2018, în
următoarea componenţă:

Preşedinte

- Mănăstireanu Cristina, secretar al corn. Gilău
Membru - El-Amour Cecilia, inspector asistent Serviciul Achiziţii Publice
Membru - Şipoş Sorina, consilier superior Compartimentul Resurse Umane
Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de către d-na Cîmpan Marcela,
Director al Casei de Cultură Dumitru Sopon
Art. 2. (]) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele de
soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la indemnizaţie reprezentand 10% din
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a
contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată.
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.
Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂSTJFJEANIJ, CRISTINA

-tf7~~

ROMÂNIA
JUDEŢUL
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DISPOPZITIA NR ..

din 12.07.2018

r·

Privind numirea comisiei de receptie privind lucrarile de reparatii parcuri de joaca pentru copii din
'- Î"muna Gilau si din localitatea Somesu Rece jud.Cluj.
I
\

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 adjudecare, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Rosca Ruxan Vasile
Membru:

Dumitras Razvan

Membru:

Popescu Calin

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

Avizat Secretar
Manastireanu Cristina
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DISPOPZITIA NR ........ .
din 12.07.2018

~·
Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor privind lucrarile de reparatii parcuri de joaca pentru
r~,rr,pii din Comuna Gilau si din localitatea Somesu Rece jud.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 adjudecare, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Purcel Alexandru
Membru:

Pomeanu Cristian

Membru:

Pinca Mirela

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

PRIMAR,

Avizat Secretar
ManJS_,tiJeanu CJi?t_!na
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ROMÂNIA
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e-mail: primariagilau@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 300
din 3 iulie 20 l 8
privind numirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a
publice de Şef Serviciu Poliţie Locală, clasa I

funcţiei

Având in vedere:
prevederile art. 58 alin (3),( 4),(5),(6),(7),(8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici ;
prevederile art. 25, 26 alin (2 ), art. 40-42 şi art. 74 din HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
( ~ompletată prin HG 1173/2008,
Văzând Avizul ANFP nr. 37343/2018,
În temeiul dispozitiilor art. 63 alin 5 lit e şi art. 68 alin (1) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PRJMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie comisia de examinare privind concursul pentru ocuparea funcţiei de Şef
clasa I, Serviciul Poliţie Locală, în următoarea componenţă:
Preşedinte - Mănăstireanu Cristina, secretar UA T Gilău
Membru - Vele Cornelia, şef Serviciu Financiar-Contabil Gilău
Membru - Oltean Gabriel, secretar UAT Izvorul-Crişului
Frenţiu Grigore - consilier juridic, Instituţia Prefectului - judeţul Cluj
Rara Cornelia - consilier, Instituţia Prefectului - judeţul Cluj
Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor
vor fi asigurate de către doamna Cîmpan Marcela, director al Casei de Cultură Dumitru Sopon.
Art. 2. (I) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele de
soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la indemnizaţie reprezentand 10% din
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare
a contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând I 0% din salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.
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. I
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.
Poliţie Locală,

C

Avizează

pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂŞTIREAfJU CRISTINA
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Gilău,

str.

Principală,

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709
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e-mail: primaiiagilau(a),yahoo.com

DISPOZITIA NR. 301
din 13 iulie 2018
privind numirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei
publice de inspector, grad profesional superior, clasa I, în cadrul Serviciului FinanciarContabil
A vând in vedere:
prevederile aii. 58 alin (3),(4),(5),(6),(7),(8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici ;
prevederile aii. 25, 26 alin (2 ), art. 40-42 şi aii. 74 din HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea nonnelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată prin HG 1173/2008,
Văzând Avizul ANFP nr. 37343/2018,
În temeiul dispozitiilor art. 63 alin 5 lit e şi art. 68 alin (1) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Se constituie comisia de examinare privind concursul pentru ocuparea funcţiei publice
de inspector, grad profesional superior, clasa I, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, în
următoarea componenţă:

Preşedinte

- Mănăstireanu Cristina, secretar UAT Gilău
Membru - Vele Cornelia, sef Serviciu Financiar-Contabil Gilău
Cornelia Rara - reprezentant Instituţia Prefectului judeţului Cluj
Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor
fi asigurate de către doainna Cîmpan Marcela, director al Casei de Cultură Dumitru Sopon.
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 I 0% din
salariul de bază minim brut pe ţară gai·antat în plată.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare
a contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentând I 0% din salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează toate persoanele
nominalizate la art. I al prezentei.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretai·ului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, persoanelor nominalizate la ati. I
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.
PRIMARUL COMUNEI GILĂU,

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂSTIREANU CRISTINA
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ROMÂNIA
CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709
JUDEŢUL

Gilău,

str.

Principală,

e-mail: primaiiagilau@yahoo.com
DISPOZITIA NR. 303

din 19 iulie 2018
privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante
de inspector, grad profesional superior, în cadrul Biroului Investiţii, Urbanism, Disciplina în
Construcţii, Amenajarea Teritoriului
Având in vedere:
adresa Agentiei Nationale a Funcţionarilor publici nr .............. ./2018;
- art. 65 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificări şi completări; - Hotărârii Guvernului nr. 6 I 1/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări; Legii nr.
284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificări; În temeiul art. 63 alin. (5) lit. ,,e" şi art. 68 alin.(]) şi art. 115, lit. ,,a" din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:

\

Art. 1. Se constituie comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor publice de execuţie
vacante de inspector, grad profesional superior, în cadrul Biroului Investiţii, Urbanism, Disciplina în
Construcţii, Amenajarea Teritoriului, în următoarea componenţă:
Preşedinte - Mănăstireanu Cristina, secretar UAT Gilău
-Membru - persoana desemnată din partea Instituţiei Prefectului jud. Cluj
Membru - Vele Cornelia, şef Serviciu Financiar-Contabil Gilău
Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de către d-na Cîmpan Marcela,
director al Casei de Cultură Dumitru Sopon.
Art. 2. (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, membrii acestora au dreptul Ia
o indemnizaţie reprezentand 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a
contestatiilor au dreptul la o indemnizaţie reprezentand 10% din salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează toate persoanele
nominalizate la aii. I 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.
PRIMARUL COMUNEI GILĂU,

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂSŢ~REANU CRISTINA

~,A/46lu14-recu__

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

e-mail: prima1iagilau@yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR. 304
Din 19 iulie 2018
privind convocarea Consiliului Local Gilău în
în data de 24 iulie 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 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,
marţi, 24 iulie 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,
.15 .............................. .

Cristina MĂNĂSTIREANU

ANEXĂ

la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 304 din 19 iulie 2018

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 24 iulie 2018

I. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de păşunat al corn. Gilău
2. Proiect de hotărăre privind aprobarea obiectivelor expertizei asupra imobilului
rămas de restituit în dosarul aferent notificării fmmulate prin B.E.J. Popa Nicolae
Fanfany, sub nr. 231/13.02.2002 în baza Legii nr. 10/2001, dosar înaintat către
Primăria Gilău de către Consiliul Judeţean Cluj
3. Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Bransament si PRM-Gilau, str.Suceag, Fn",
beneficiar Maris Avram cu domiciliul in Gilau, nr.337 A.(8155/09.07 .2018)
4. Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Bransament gaze naturale si PRM-Gilau,
nr.400",
beneficiar
Onicas
Calin
Mirceacu
domiciliul
m Gilau,
nr.400.(7961/04.07.2018)
5. Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Extindere conducta de distributie gaze naturale,
3 bransament gaze naturale si 3 PRM-Gilau, nr.676A, 672 si 673A", beneficiari
Petrisor Claudiu, Maier Vasile Danut si Hunyadi Matei domiciliati in Gilau,
nr.676A, 672 si 673A.(7897,7898, 7896/03.07.2018)
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD pentru lucrarea
,,Elaborare PUD si Construire doua locuinte P+E cuplate, amenajari exterioare,
împrejmuire teren-Gilau, Fn, beneficiar Toader Viorel cu domiciliul in Maguri
nr.124A.(7527 /16.07.2018)
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ pentru lucrarea
„Construire casa de vacanta P+E, bazin vidanjabil-Somesu Cald, lac Tamita-Plaja
2, Fn", beneficiar Muresan Darius Silviu cu domiciliul in Cluj-N., str.Constantin
Brancusi, nr.l/6.(4411/05.04.2018)
8. Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Construire locuinta unifamiliala Sp+P+E,
împrejmuire, amenajari exterioare-loc.Gilau, str.Braniste, Fn", beneficiar Todea
Florin Remus cu domiciliul in Huedin, str.Manasturului, nr.12.(7729/29.06.2018)
9. Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Extindere conducta canalizare menajera, racord
canal menajer si bransament apa-Gilau, str.Balastierei, Fn", investitor CTP PARK
ALPHA SRL PRIN SC STEVE IMPEX SRL cu sediul in Stolna,
nr.125.(8548/17 .07.2018)
10.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Elaborare PUZ-Introducere teren in intravilan cu
destinatia zona unitati industriale nepoluante-Gilau, zona Balastierei, Fn, beneficiar
Comuna Gilau cu sediul in Gilau, str.Principala, nr.723.(7186/15.06.2018)

(

I I .Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Modernizare si reabilitare strazi in loc.Gilau,
comuna Gilau-str.Ses 5, tronson 1 si 2, Ses 6, Suceag, si Balastierei, tronson 2,
beneficiar
Comuna
Gilau
cu
sediul
m
Gilau,
str.Principala,
nr.723.(7908/03.07.2018)
12.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Alimentare cu energie electrica a gradinitei cu
program prelungit si a cresei din localitatea Gilau, Fn", beneficiar Comuna Gilau cu
sediul in Gilau, str.Principala, nr.723.(7413/21.06.2018)
13.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Construire locuinta unifamiliala Sp+P-Gilau,
str.Gradinii, Fn", beneficiar Bodea Constantin cu domiciliul in Cluj-Napoca, Aleea
Peana, nr. I 8, ap.81.(8283/11.07.2018)
14.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Elaborare PUD si construire hala metalica, bazin
vidanjabil-Gilau, str.Balastierei, Fn", beneficiar Canta Silviu Traian cu domiciliul in
Floresti, str.Avram Iancu, nr.486.(7907 /03 .07.2018)
15.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Construire casa de locuit P cu anexa, amenajari
exterioare, împrejmuire, bazin vidanjabil, racorduri si bransamente-Gilau, zona Sub
Padure, Fn", beneficiar Lapuste Ioan George adm.Sc fiber Gate Srl cu domiciliul in
Gilau, nr.455.( 4558/12.04.2018)
16.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Elaborare PUD si Construire casa unifamiliala
P+E, bazin vidanjabil, împrejmuire teren-Gilau, str.Braniste, Fn", beneficiar
Visovan Emanuel domiciliat Floresti, str.Braila, nr.282, ap.12.(6911/11.-6.2018)
17.Proiect de hotarare privind aprobarea in programul de investitii al Comunei Gilau al
investitiei „Extindere retea canlizare si racorduri-loc.Gilau, DN1-E60, FN,
solicitanti SC MIS PETROL SRL, SC DALIMAR COMPEXIT SRL cu sediile in
Gilau, DN1-E60 si Nemes Dumitru.(7378/20.06.2018)
18.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Bransament si PRM-Gilau, nr.1222", beneficiar
Rostas Loredana cu domiciliul in Gilau, nr.1222.(4646/13.04.2018)
19.Proiect de hotarare privind avizul CLGilau ca administrator al domeniului public si
privat al comunei pentru lucrarea „Executie 2 bransamente gaze naturale cu PRMGilau, Sesul de Jos, Fn", beneficiar Handru Nicusor cu domiciliul in Gilau,
str.Principala, nr.7.(
)
20.Diverse
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
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DISPOZITIA NR. 0_!.(. Din 27.07.2018
cu privire la desemnarea d-nei El-Amour Cecilia, inspector, pentru a exercita atributiile dneui secretar Manastireanu Cristina, pe perioada efectuarii de catre aceasta a cursului de
perfectionare, perioada 30.07.-05.08.2018

Viceprimarul comunei Gilau, judetul Cluj;
In vederea desernnarii unei persoane pentru a exercita atributiile secretarului
comunei Gilau, pe perioada efectuarii de catre aceasta a cursului de perfectionare;
Tinand seama de:
-art.57 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
In temeiul art.68 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

DISPUNE
Art. l .Atributiile secretarului comunei Gilau, pe perioada efectuarii cursului de
perfectionare vor fi exercitate in numele acesteia de catre d-na El -Amour Cecilia.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza domna El Amour Cecilia, inspector in cadrul Compartimentului Achizitii.
AVIZAT,
SECRETAR

-----~---~---------

ROMÂNIA
CLUJ
PRHMĂRIA COMUNEI GILĂU
str. Pdncipală, nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709
JUDEŢUL

Gilău,

e-mail: pri111ariagi]au@yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR. 313
Din 30.07.2018
pentrn încadrarea cu contract individual de muncă
a doamnei ANDONlA-ŞOS ANGELA-CLAUDIA Îl1 funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap grav ANDON!A-ŞOS CLAUDIU-SORIN

(

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. (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 unitară a personalului plătit din
fonduri publice nr. 153/2017;
Ţinând seama de cererea adresată primarului comunei Gilău de cătred-na
ANDONIA-ŞOS ANGELA-CLAUDIA,prin care solicită încadrarea în funcţia de
asistent personal al persoanei cu handicap gravANDONIA-ŞOS CLAUDIUSORIN, precum şi de celelalte documente conţinute în dosarul de încadrare.
Analizând dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi alin. (5), precum şi pe cele ale
a1i. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c), rap01iate la cele ale aii. 36 alin. (6) lit. a)
pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/200 I, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL
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PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
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DISPOZITIA NR.'3./.-j
din 31.08.2018
Privind numirea comisiei de receptie

aferent achizitiei 'Lucrari de construire capela in localitatea

Somesul Rece 'din cadrul contractului de lucrari nr.21 din 06.04.2016.

C
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 modifica rile si completarile ulterioare:
DISPUNE
Art. 1. Se constituie comisia de receptie, in urmatoarea componenta:

(

Presedinte: Purcel Alexandru
Membru: Tartamus Valentin
Membru: Trif Claudiu

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

PRIMAR,

/Avizat Secretar
jr. Mc1nastireanu Cristina
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