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

Gilău,

str.

Principală,

•

e-mail: primariagilau@yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR. 205
Din 8 mai 2018
privind constituirea comisiei de recepţie lucrări de demolare corp vechi
teren de sport la Liceului Teoretic Gelu Voievod

şcoală şi

Având în vedere:
necesitatea numiri unei comisii de recepţie a lucrărilor de demolare corp
vechi şcoală şi teren de sport efectuate la sediul Liceului Teoretic Gelu Voievod, potrivit
Contractului nr. 67/27.11.2017 şi a Actului adiţional nr. 1/07.03.2018 încheiat între
Comuna Gilău şi S.C. Compact Nova S.R.L.,
prevederile HG nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.63, art.68 şi art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art.1. Se constituie comisia de recepţie de lucrări de demolare corp vechi şcoală şi teren
de sport, efectuate la sediul Liceului Teoretic Gelu Voievod, având următoarea
componenţă:

1. Maier Eugen - inspector superior Primăria corn. Gilău
2. Pomeanu Cristian - inspector superior Primăria corn. Gilău
3. Dumitraş Răzvan - inspector superior Primăria corn. Gilău
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Cluj, persoanelor prevăzute
la art. 1 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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25 .... .

cristina MĂNĂSTIREANU

S.C. COMPACTNOVA SRL
Nr.ord.reg.com/an: Jl2/2133/2011
CIF : RO 29004949
Sediu: str.Fabricii de Zahar nr.79/4
loc.Cluj-Napoca
jud.Cluj
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-referitor la contractul de lucrari nr.67/27.11.20 ITStact aditi'iStiăl nr.ffo7.03.2018 Lucrari de demolare corp vechi scoala si teren de sport la Liceul Teoretic "Gelu Voievod"din
loc. Gilau,jud.Cluj .
Conform atticolului 13 din prezentul contract va informam caci au fost finalizate lucrarile
de demolare cuprinse in oferta si va rugam a convoca comisia de receptie pentru receptia
lucrarilor.
Va multumim.

S.C.COMPACT NOVA S.R.L
Director:
Cazan Cornel
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ROMÂNIA
CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709
JUDEŢUL

Gilău,

str.

Principală,

•

e-mail: primariagilau@yahoo.com

DISPOZITIA
NR. 206
,
din 8 mai 2018
privind constituirea comisiei de inventariere a sistemelor de iluminat public stradal din
arealul Comunei Gilău
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 68 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. a) şi cele ale art. 122 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările aduse
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011;
c) art. 19 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, coroborat cu Legea nr. 224/17.11.2016 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 213/l 998privind bunurile proprietate publică;
În temeiul dispoziţiile art. 63 alin. (1 ), lit. d) raportat la alin. ( 5) lit. d) combinate cu
cele ale art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI GILĂU, DISPUN:

Art.I. Se constituie Comisia de inventariere a sistemelor de iluminat public stradal
din arealul corn. Gilău, în următoarea componenţă:
- Purcel Alexandru - preşedinte
- Răzvan Dumitraş - membru
- Cocan Ioan - membru
Art. 2. 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 .comunagilau.ro.

AVIZAT,
Secretarul comunei Gilău
Jr. ~năstireanu Cristina
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ROMÂNIA
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e-mail: primariagilau@yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR. 207
Din 8 mai 2018
privind desemnarea d-lui Okos Carol - viceprimarul comunei Gilău, ca persoană
responsabilă cu gestionarea câinilor fără stăpân

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1059/2013 privind normele metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr.
22712002, 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, dl. Okos Carol - viceprimarul comunei
Gilău este desemnat ca persoană responsabilă cu gestionarea problemelor legate de câinii
fără stăpân.

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.
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SECRETARUL COMUNEI,
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Cristina MĂNĂSTIREANU
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DISPOZITIA NR. 208
'
din 8 mai 2018
privind desemnarea d-lui Okos Carol - viceprimarul comunei Gilău, ca persoană
responsabilă cu valorificarea materialului lemnos recoltat din fondul forestier
proprietate publică

(

Având în vedere prevederile Legii nr.715 din 05.10.2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
precum şi ale Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, 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, dl. Okos Carol - viceprimarul comunei
Gilău este desemnat ca persoană responsabilă cu valorificarea materialului lemnos recoltat
din fondul forestier proprietatea comunei Gilău.
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.

PRIMARUL C9,M;UfEI GILĂU,
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Avizează

pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
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ROMÂNIA
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Gilău,
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e-mail: primariagilau@yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR. 210
din 10 mai 2018
privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru Serviciul Poliţie

locală

Având în vedere referatul Serviciului Poliţie locală, înregistrat la nr. ........... din
10.05.2018, prin care motivează necesitatea alocării unei plaje de numere de înregistrare
Serviciului Poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului corn. Gilău,
- prevederile art. 7 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/02.04.1996, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
În t~meiul art. 48, al art. 63, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), al art. 68 si 115, alin.
(1 ), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI GILĂU emite următoarea dispoziţie:
Art. 1. Începând cu data prezentei dispoziţii, Serviciului Poliţie locală Gilău i se alocă
secvenţa de numere de înregistrare începând de la "1/PL/zz.ll.aaaa".
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Serviciul
Poliţiei locale al comunei Gilău.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului
Poliţie locală, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.comunagilau.ro. -_,"
PRIMARUL COMUNEÎ-G LĂU,
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Cristina MĂNĂSTIREANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL

CLUJ

PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
Gilău,

str.

Principală,

nr.723, CP-407310, CIF.448421,telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709,

e-mail:

primariagilău@yahoo.com

DISPOZITIA NR.214
din 17.05.2018
Privind numirea comisiei de receptie la terminare privind achizitia bunurilor conform contract de
furnizare nr.11 din 29.03.2018, respectiv corpuri de iluminat si aparataj electric aferent cladirii Primariei
• comunei 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: Tarta mus Valentin

C

Membru: Dumitras Razvan
Membru: Maier Eugen

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

PRIMAR,

'"'· sraoea ' " ~

Avizat Secretar
Manastireanu Cristina
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DISPOZIŢIA

NR. 216
din 18 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Serviciului Poliţie locală Gilău

Primarul comunei Gilău,
Având în vedere:
-Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
-prevederile art.241-245 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr.52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările
şi completările ulterioare;
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
-Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice
şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.61 alin.(3) şi (4), art.63 alin. (5) litera "e"din din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
DISPUN
(

Art.1. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al Serviciului Poliţie locală Gilău,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei se încredinţează Serviciul Poliţie locală
Gilău.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, tuturor persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Gilău, prefectului
judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.comunagilau.ro.

PRIMAR,
Dumitru Sfirle

AVIZAT,
Secretarul comunei

Gilău
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ROMÂNIA
CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI GILĂU
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•

e-mail: primariagilau@yahoo.com
DISPOZIŢIA

NR. 218
din 22 mai 2018
privind celebrarea căsătoriei înafara Serviciului de Stare Civilă al Primăriei comunei
Gilău

(

În aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 287 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil;
b) art. 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
În temeiul prevederilor art. 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, DISPUN:

Art.I. Începând cu data prezentei dispoziţii, celebrarea căsătoriilor poate avea loc şi
înafara Serviciului de Stare Civilă al Primăriei corn. Gilău, respectiv:
Complex Turistic Milenium
- Complex Motel Gilău
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Serviciul de
Stare Civilă al Primăriei corn. Gilău.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, Serviciul de Stare Civilă al Primăriei corn. Gilău, prefectului judeţului
Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.comunagilau.ro.
PRIM,}R,,
Dumitru S

AVIZAT,
Secretarul comunei

Gilău
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ROMÂNIA
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e-mail: primariagilau@yahoo.com

DISPOZIŢIA NR.it:10..
Din 23.05.2018
pentru încadrarea cu contract individual de muncă
a doamnei Zagoni Ana -Maria în funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap grav, minor Zagoni Patrik-Adelin

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. 284/2010;
e) Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2015privind 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-na
ZAGONI ANA-MARIA, prin care solicită încadrarea în funcţia de asistent personal al
persoanei/minorului cu handicap grav ZAGONI PATRIK ADELIN, 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.

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

Gilău,

e-mail: primariagilau@yahoo.com

DISPOZITIA
NR. 221
,
Din 23 mai 2018
pl"ivind convocarea Consiliului Local Gilău în
în data de 31 mai 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, joi,
31 mai 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.

PRIMARUL COMU
f5 ..................... C".,.~'Jiff.r..~ ........ .

Dumifru

S

Avizează

pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
f5 ... :.
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Cristina MĂNĂSTIREANU

'

ANEXĂ

la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 221 din 23 mai 2018

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31 mai 2018

1. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire a corn. Gilău
2. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţilor comerciale pe raza corn.
Gilău

3. Proiect de hotărâre privind privind

C

reglementarea opririi, staţionării şi parcării
neregulamentare pe domeniul public sau privat al corn. Gilău
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin AFIR, pentru investiţia Înfiinţare
creşă în localitatea Gilău, cam. Gilău, jud. Cluj
5. Aprobare buget general revizuit Gradinita cu program prelungit in localitatea Gilau
,FN
6. Maria Veronica Visan, domiciliata in loc.Gilau, str.Suceag, nr.320, prin care
solicita avizul Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat
aferent lucrare „ Bransament gaze naturale presiune redusa"-loc.Gilau, str.Suceag,
nr.320
7. Vischi Francisc, domiciliat in loc.Gilau, str.Morii, nr.1063, prin care solicita
avizul Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent
lucrare „Extindere conducta gaze naturale si trei bransamente "-loc.Gilau,
str.Morii, nr.1063 , nr.1063B
8. Nemes Attila, domiciliat in mun.Cluj-Napoca, str.Dunarii, nr.65 , ap.10, solicita
avizul Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent
lucrare „Bransament gaz "-loc.Gilau, str.Somesu-Rece, nr.1153
9. Lapuste Ioan George administrator SC FIBER GATE SRL, cu sediul in loc.Gilau,
nr.455 solicita avizul Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public
si privat al comunei pentru lucrarea „Casa de locuit P cu anexa , amenajari
exterioare, imprejmuire, bazin vidanjabil, racorduri si bransamente"-loc.Gilau,
zona Sub Padure
10. Joldes Ioan Petru, domiciliat in Cluj-N., str.Pasteur, nr.61 , ap.33, solicita avizul
Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent
lucrare „ Extindere conducta gaze naturale si 5 bransamente"-loc.Gilau,
str.Braniste , FN.
11. Rostas Loredana , domiciliata in loc. Gilau , nr .1222 solicita avizul Consiliului local
Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent lucrare „ Bransament
gaze naturale"-loc.Gilau, nr.1222
12. Matis Razvan, domiciliat in loc.Gilau, str.Republicii, nr.7, bl.D4, ap.7, solicita
avizul Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent
lucrare" Elaborare PUD si construire locuinta unifamiliala P+E, amenajari
exterioare si imprejmuire" -loc.Gilau , FN
13. Negrea Vlad , domiciliat in loc.Gilau , str.Republicii , nr.45 solicita avizul
Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent

'

lucrare" Elaborare PUD si construire locuinta unifamiliala P+E, amenajari
exterioare, împrejmuire si garaj"-loc.Gilau, FN
14. Visovan Emanuel, domiciliat in oras Sighetu! Marmatiei, str.Valea Mare, nr.6
solicita avizul Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat
aferent lucrare" Elaborare PUD si construire casa unifamiliala P+E, bazin
vidanjabil, împrejmuire teren, racorduri si bransamente utilitati"-loc.Gilau,
str.Braniste , FN
15. SC Panedor SRL cu sediul in Cluj-N., str.Muscel, nr.21, ap.5 solicita avizul
Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent
lucrare" Continuare lucrari autorizate cu AC nr.56/31.08.2011-Casuta cazare ,
terasa , sala polivalenta pentru evenimente sportive , sociale si culturale"loc.Somesu-Rece, zona Piatra Taiata, FN
16. SC Viorela Tour SRL cu sediul in loc.Gilau , nr.566 solicita aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu pentru Construire Pensiune Agroturistica -loc.Somesu-Rece,
zona Paltinei ,FN
17. SC Oscar Downstream SRL cu sediul in Magurele, str.Atomistilor, nr.14,
jud.Ilfov , solicita aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasare statie
mobila de distributie carburanti , totem , împrejmuire teren si racord utilitatiloc. Gil au , str.Principala ,FN,
18. RCS & RDS cu sediul in Bucuresti, str.Staicovici, nr.75, sector 5 solicita avizul
Consiliului local Gilau ca administrator al domeniului public si privat aferent
lucrare „ Construire retea subterana interurbana de fibra optica , pentru furnizare
servicii de comunicatii electronice, tronson Oradea-Cluj-Napoca, UAT Gilau"
19. RCS & RDS cu sediul in Bucuresti, str.Staicovici, nr.75, sector 5 solicita acordul
privind amplasarea unui cablu fibra optica subteran pe terenul inscris in CF
nr.50117 Gilau proprietatea Comunei Gilau , pe o lungime de 7 42m
20.Diverse
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DISPOZITIA NR. 222
din 23 mai 2018
privind constituirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a
funcţiei contractuale de referent clasa III, treapta profesională I, în cadrul
Compartimentului Administrativ

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 referent, clasa III, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului
Administrativ, organizat în data de 5-8 iunie 2018, în următoarea componenţă:
Preşedinte - Mănăstireanu Cristina, secretar al corn. Gilău
Membru - Vele Cornelia, şef serviciu - Serviciul Financiar-Contabil
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. (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,

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
MĂNĂ~EREA NU CRISTINA
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DISPOZIŢIA nr.226
din ziua 25,luna Mai, anul 2018

privind rectificarea actului de uastere nr.110 registrul exemplar I si II din data
de 02.10.1909 privind pe PURDEA DAVID

C

Sfârlea Dumitru, primarul comunei Gilău, judeţul Cluj, având în vedere
documentatia din oficiu înregistrată sub nr. 20149 din 25.04.2018, însoţită de
actele doveditoare depuse la dosar, prin care se solicită rectificarea actului de
nastere, privind pe PURDEA DAVID precum şi referatul ofiţerului de stare
civilă delegat, avizat prealabil de Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă
a Persoanelor cu nr.3582 din 15.05.2018,
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:

Art. 1. Se rectifică Actul de naştere m·. 110 din 25.04.1909 al numitului
PURDEA DAVID
, înregistrat în localitatea Somesu Rece, judeţul Cluj, în
sensul că la rubrica :"numele de familie al tatălui ", să se treacă PURDA în Ioc
de PURDEA , cum din eroare s-a trecut.
Art. 2. Ofiţe1ul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta
dispoziţie.

Iog4:
PRIMAR,

/I

Sfâcle,

Avizat,
Secretar,
jr. Cristina Manastireanu
-ţ;_J[t;Uc,WJi, ţectL-
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DISPOZITIA NR. 230
din 29 mai 2018
privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul
administraţiei publice locale a comunei Gilău
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,
Analizând prevederile:
a) art. 79 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
c) 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. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
Potrivit adresei nr. 209/11.04.2018 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din
Administraţia Publică Locală Civitas,
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 Gilău, pentru o perioadă de 3 ani, în următoarea componenţă:
a. membru titular desemnat de primarul comunei - Mănăstireanu Cristina;
b. membru titular desemnat de primarul comunei - Ilieş Mariana
c. membru titular desemnat de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Administraţia
Publică Locală Civitas - Tărtămuş Valentin
d. membru supleant desemnat de primarul comunei - Ecedi Liliana;
e. membru supleant desemnat de primarul comunei - Şipoş Sorina;

f. membru supleant desemnat de Sindicatului Liber al Salariaţilor din
Administraţia Publică Locală Civitas - Dumitraş Răzvan/Pinca Ioana Mirela;
g. secretar titular este numit Brudaşcă Iuliana;
h. secretar supleant este numit Vele Delia.
(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 intennediul
secretarului comunei, în tennenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Cluj, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici 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,
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DISPOZITIA NR.231
din 30.05.2018
Privind numirea comisiei de receptie aferent achizitiei si montajului bunurilor din cadrul contractului de
furnizare nr.83 din 29.12.2017, respectiv achizitia si montajul de mobilier pentru birourile din cadrul cladirii
primariei comunei 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: Maier Eugen
Membru: Purcel Alexandru
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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DISPOZITIA NR. 234
din 30 mai 2018
privind constituirea comisiei de examinare pentru susţinerea concursului de ocupare a
contractuale de INSPECTOR (topograf), cu studii superioare, treapta profesională
IA, în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Cadastru

funcţiei

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 15-18 iunie 2018, în
următoarea componenţă:

Preşedinte

- Mănăstireanu Cristina, secretar al corn. Gilău
Membru - Vele Cornelia, şef serviciu - Serviciul Financiar-Contabil
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. (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 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.
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