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Gilău, str. Principală, nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709 

e-mail: primariagilau@yahoo.com 

HOTĂRÂREA NR.121 
din 7 august 2018 

11 

privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind delegarea serviciului 
de colectare şi transport al deşeurilor În jud. Cluj 

Analizând adresa nr. 25884/31.07.2018 a Consiliului Judeţean Cluj, 
Văzând prevederile Legii nr. 98/2016 şi ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

Ţinând cont de prevederile art. 8 al Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, 

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, 39 şi art. 45, alin. 1 al Legii nr. 215/2001 , Legea 
Administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU, Întrunit În sedinta de Îndată din 
' ' 

data de 7 august 2018, adoptă prezenta hotărâre 

Art.I. Se aprobă documentaţia de atribuire privind delegarea serviciului de colectare şi 

transport al deşeurilor în jud. Cluj, respectiv: 
a. Caietul de sarcini 
b. Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii 

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Cluj 
C c. Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Cluj 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul corn. 
Gilău. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Gilău, prefectului judeţului 
Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www .comunagilau.ro. 

ost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/200 I (r1
) 

Contrasemnează 

Secretar 
Mănăstireanu Cristina 
-f ft~~ 

= 15 Voturi - pentru = 14 
Nr. total a l consil ieri lor prezenţi = 14 - contra = O 
Nr. total al consilierilor absenţi = I - abţineri = O 
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HO TĂ R Â RE A NR. 122 
din 7 august 2018 

11 

privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local al Comunei Gilău, judeţul 

Cluj În Adunarea Generală a 
ASOCIAŢIEI REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN 

BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES - TISA , 

Având în vedere adresa nr.313/06.08.2018 prin care se convoacă Adunarea Generală a 
ASOCIAŢIEI REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL 

C HIDROGRAFIC SOMEŞ - TISA, 

C 

A vând în vedere prevederile: 
- art. 11 , alin. (2) şi ale art. 36, alin. (7), lit. c ), art. 36, alin. (2), lit. d) şi lit. a), pct. 14 din 

Legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ş i completările 

ulterioare; 
- art. 1 O şi art. 30 din Legea Nr. 5 l /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 
- art. 17, art. 18, alin. (2) , art. 21-24 şi art. 42, alin. (1) din Legea Nr. 24 1/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
- Hotărârea Guvernului Nr. 855/2008, art. 13, alin. (1), art. 16, alin. (1) şi (2) şi Statutul 

Asociaţiei , art. 17, alin. (2), art. 22, alin. (1), 
În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Desemnează pe domnul primar Dumitru Sfârlea în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local al com. Gilău în cadrul Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 
Bazinul Hidrografic Someş-Tisa. 

Art. 2. Acordă mandat special administratorului public al corn. Gilău - dl. Ruxan Roşca, în 
calitate de reprezentant al Consiliului Local al corn. Gilău în Adunarea Generală a Asociaţiei, din data 
de 13.08.2018, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la articolul 16,19,20 şi articolul 21 din 
Statutul Asociaţiei. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
şi Viceprimarul corn. Gilău. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Gilău, prefectului judeţului Cluj şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunagilau.ro . 

.----!' ~ 
r>. >

-& &. 

Contrasemnează 

Secretar 
Mănăsţir~~nu Crjstina 
= 14 -( ~~ 
= o 
= o 
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HO TĂ R Â RE A NR. 123 
din 21 august 2018 

u 
privind aprobarea Informării referitoare la activitatea Serviciului Poliţie locală de 

la înfiinţare şi până în prezent 

Consiliul Local al comunei Gilau, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.08.2018, 

Analizând Informarea referitoare la activitatea desfă.surată de Serviciul Politie locală 
' ' 

de la înfiinţare şi până în prezent, prezentată de Şef Poliţie locală, d-na Ilieş Mariana, 
În temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin.(l), art.115 alin.I lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1 )Se aprobă Informarea referitoare la activitatea Serviciului Poliţie locală de la 
înfiinţare şi până în prezent. 

(2) Informarea referitoare la activitatea Serviciului Poliţie locală de la înfiinţare şi până 
în prezent face parte integrantă din prezenta hotârâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţie 
locală. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Gilău, în 
termenul prevăzut de lege. 

Contrasemnează 

Secretar 

~~~a 
-penn u = 14 
- contra = O 
- abţineri = O 
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HO TĂ R Â RE A NR. 124 
din 21 august 2018 

privind aprobarea Regulamentului şi a Studiului de oportunitate a Serviciului de 
iluminat public în corn. Gilău 

Consiliul Local al comunei Gilau, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21 .08.2018, 

Examinând expunerea de motive înaintată de către domnul Roşca Ruxan 
administrator public al Primăriei corn. Gilău, precum şi avizul comisiei de specialitate; 

A vând în vedere prevederile: 
O.U.G. nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 
71/2002, 
Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
Legii nr. 230/2006, Legea serviciului de iluminat public; 

Potrivit dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. ,,d", alin. (6), lit. ,,a" , art. 39, art . 45 , alin. 1 
şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea Serviciului de iluminat public 
din com. Gilău, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public în com. Gilău, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Gilău, în 
termenul prevăzut de lege. 

Presedinte de sedintă 

Iinatir~ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 (r1) 

Contrasemnează 

Secretar 
Mă_,yăştjreanq ~ ristina 
---C~~ 

Nr. total al consilierilor = 15 Voturi - pentru = 8 
Nr . total al consilie1i lor prezen\i = 14 - contra = 6 
Nr. total al consilieri lor absenţi = I - abţiner i = O 
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H O TĂ R Â RE A NR. 125 
din 21 august 2018 

u 

privind avizarea execuţiei lucrării Branşament apă şi racord canal, localitatea Gilău, 

str. Republicii nr. 785 

Consiliul local al Comunei Gilău, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 538/16.01.2018 întocmit de către dl. Insp. 
Cristian Pomeanu, prin care se propune Consiliului local al corn. Gilău avizarea lucrării 
Branşament apă - canal, localitatea Gilău, str. Republicii nr. 785, beneficiar Boboia Voicu 
Sebastian 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 3, lit. a şi b din Legea nr. 51 /2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
241 /2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Văzând dispoziţiile art. 112 alin. 3 din Ordinul nr. 91/2007 emis de către ANRSC, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b ), c ), d), alin. 4 lit. e ), alin. 6 lit. a), 

precum şi ale art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. A. Se avizează de către Consiliul local Gilău, în calitate de administrator al 
domeniului public şi privat al comunei, lucrarea Branşament apă - canal, localitatea Gilău, 

str. Republicii nr. 785, beneficiar Boboia Voicu Sebastian. 
B. Lucrarea se va executa după obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Compartimentul urbanism. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. 

Presedinte de sedintă Contrasemnează 

Ignat G~ghe \ Secretar 
v;:J ~ Cristina Mănăstireanu 

Prezenta hotărLJ fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 21 5/2001 (r1
) ~ .,Â/4~~ 

Nr. total al consilierilor = l 5 Yotmi - pentru = 14 
Nr. total al consilierilor prezenţi = 14 - contra = O 
Nr. total al consilierilor absenţi = I - abţineri = O 
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H O T Ă R Â R E A NR. 126 
din 21 august 2018 

u 
privind avizarea lucrării Branşament gaze naturale presiune redusă - Gilău, str. 

Republicii nr. 906A 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 8, alin. 3, lit. a şi b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, 

- art. 112 alin. 3 din Ordinul nr. 91/2007 emis de către ANRSC, 
Luând act de: 
a)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Gilău, 

înregistrat sub nr. 9359/02.08.2018, 
b )raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Gilău 
În temei ul prevederilor art. 36, alin( 5), lit. c ), alin.( 6), lit.a ), pct.11 şi art. 45 alin.(2), lit.e) 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată cu modificările şi completările 
ulterioare: 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21 august 2018, adoptă prezenta hotărâre 

Art.I. (1) Consiliul local Gilău, în calitate de administrator al domeniului public şi privat al 
corn. Gilău, avizează lucrarea Branşament gaze naturale presiune redusă - Gilău, str. 
Republicii nr. 906A, beneficiar Mate Ştefan . 

(2) Lucrarea se va executa după obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul ş1 

Compartimentul Urbanism. 
Art. 3. Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comumca, în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gilău, Prefectului Judeţului Cluj şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.comunagilau.ro. 

Presedinte de sedintă , , , 

JgnatGbi~ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 2 15/2001 (r1
) 

Nr. total al cons ilierilor = 15 Voturi - pentru 
Nr. tota l al cons ilie1ilor prezenţ i 
Nr. total al consil ierilor absenţi 

= 14 
= I 

- contra 
- abţineri 

Contrasemnează 

Secretar 
Mănăstireanu Cristina < ~~J{ ~ 

14 
o 
o 
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H O T Ă R Â R E A NR. 127 
din 21 august 2018 

u 
privind avizarea lucrării Desfiinţare construcţii existente, construire locuinţă unifamilială, 

amenajări exterioare, refacere împrejmuire, racorduri şi branşamente utilităţi, Gilău, str. Feser 
nr. 469 

Consiliul local al Comunei Gilău, 

Analizând Raportul de specialitate nr. 9652/10.08.2018 întocmit de către dl. lnsp. Cristian 
Pomeanu, prin care propune Consiliului local al corn. Gilău avizarea lucrării Desfiinţare 

construcţii existente, construire locuinţă unifamilială, amena;arz exterioare, refacere 
împrejmuire, racorduri şi branşamente utilităţi, loc. Gilău, str. Feser nr. 469, beneficiar Vidrean 
Daniel, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările ş i completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), c), d), alin. 4 lit. e), alin. 6 lit. a), precum şi 
ale art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se avizează de către Consiliul local Gilău, ca administrator al domeniului 
public şi privat al corn. Gilău, lucrarea Desfiinţare construcţii existente, construire locuinţă 
unifamilială, amenajări exterioare, refacere împrejmuire, racorduri şi branşamente utilităţi, loc. 
Gilău, str. Feser nr. 469, beneficiar Vidrean Daniel. 

(2) Lucrările se vor executa după obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 

urbanism şi viceprimarul corn. Gilău. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi d-lui Vidrean Daniel. 

Presedinte de sedintă 
' ' ' Ignat s'.e°S 
Pre,e, .Cl,,. • r~, "°'"" '" ,espoc,a,e a preeedoiln, . 4 5 dl, l , gc,, 21 snoo l (i ) 

Nr. total al cons ilierilor = 15 Voturi - pentru 
Nr. to tal al consilierilor prezenţi = 14 - contra 
Nr. total al cons ilieri lor absenţi = I - abţineri 

Contrasemnează 

Secretar 
Mănăstireanu Cristina 
--?~~~ 
14 
o 
o 
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H O T Ă R Â RE A NR. 128 
din 21 august 2018 

u 
privind avizarea lucrării Elaborare PUZ pentru extindere zonă centrală în vederea construirii 

imobil mixt-locuinţe colective şi spaţii comerciale cu regim de înălţime D+P+2E+Er, 
împrejmuire, amenajări exterioare, amenajare acces, extindere reţele şi branşamente utilităţi -

Gi/ău, str. Principală nr. 229-221 

Consiliul local al Comunei Gilău, 
Analizând Raportul de specialitate nr. 9666/10.08.2018 întocmit de către dl. Insp. Cristian 
Pomeanu, prin care se propune Consiliului local al corn. Gilău avizarea lucrării Elaborare PUZ 
pentru extindere zonă centrală în vederea construirii imobil mixt-locuinţe colective şi spaţii 
comerciale cu regim de înălţime D+P+2E+Er, împrejmuire, amenajări exterioare, amenajare 
acces, extindere reţele şi branşamente utilităţi - Gilău, str. Principală nr. 229-221, beneficiar 
Iacob Ilie - Nicolae, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b ), c ), d), alin. 4 lit. e ), alin. 6 lit. a), precum şi 
ale art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21 august 2018, adoptă prezenta hotărâre 

Art. 1. (1) Se avizează, de către Consiliul local Gilău, în calitate de administrator al domeniului 
public şi privat al comunei, lucrarea Elaborare PUZ pentru extindere zonă centrală în vederea 
construirii imobil mixt-locuinţe colective şi spaţii comerciale cu regim de înălţime D+ P+ 2E + Er, 
împrejmuire, amenajări exterioare, amenajare acces, extindere reţele şi branşamente utilităţi -
Gilău, str. Principală nr. 229-221, beneficiar Iacob Ilie - Nicolae, 

(2) Lucrarea se va executa după obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 

urbanism şi viceprimarul corn. Gilău. 
Art. 3. Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică, în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gilău, Prefectului Judeţului Cluj şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.comunagilau.ro. 

Presedinte de sedintă 
' ' ' 
IgnatGţ:l-

Contrasemnează 

Secretar 
Mănăsty-~anu Cristina 

"--(/l,,,(,.P5)tl~ Nlh--
Preze nta hotărâre a fos t adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 21 5/200 I (r1

) 

Nr. total al consilierilor = 15 Voturi - pentru = 9 
Nr. total al cons ii ieri lor prezenţi 
Nr. total al consilieri lor absenţi 

= 14 
= I 

- contra = I 
- abţineri = 4 
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H O TĂ R Â R E A NR. 129 
din 21 august 2018 

u 
privind avizarea lucrării Branşament gaze naturale presiune redusă - Gilău, str. 

Somesul Rece nr. 1203 , 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 8, alin. 3, lit. a şi b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, 
- art. 112 alin. 3 din Ordinul nr. 91/2007 emis de către ANRSC, 

Luând act de: 
a)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Gilău, 

înregistrat sub nr. 9357/02.08.2018, 
b )raportul Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local Gilău 
În temeiul prevederilor art. 36, alin(5), lit. c), alin.(6), lit.a), pct.11 şi art. 45 alin.(2), lit.e) 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată cu modificările şi completările 
ulterioare: 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21 august 2018, adoptă prezenta hotărâre 

Art.I. (1) Consiliul local Gilău, în calitate de administrator al domeniului public şi privat al 
corn. Gilău, avizează lucrarea Branşament gaze naturale presiune redusă - Gilău, str. Someşul 
Rece nr. 1203, beneficiar Crişan Nicolae. 

(2) Lucrarea se va executa după obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul ş1 

Compartimentul Urbanism. 
Art. 3. Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comumca, m mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gilău, Prefectului Judeţului Cluj şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.comunagilau.ro. 

Preşedinte de şedinţă 

Ignat~~ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevede1ilo r an. 45 din Legea 2 15/200 I (r 1
) 

Contrasemnează 

Secretar 
Mănăstireanu Cristina 
~-ţ'~i;~ 

Nr. total a l consilieri lor = 15 Voruri - penllu = 14 
Nr. total al consilierilor prezenţi = 14 - contra = O 
Nr. total al consilierilor absen\i = I - ab\ineri = O 



o 

o 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

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

e-mail: primariagilau@yahoo.com 

HOTĂRÂRE A NR. 130 
din 21 august 2018 

u 
privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii, a unei suprafeţe de 2mp, 

proprietate a comunei Gilău, situată în incinta Internatului şcolii Gilău 

A vând în vedere prevederile: 
- art.14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
- Legii nr.287 /2009 Codul Civil; 
Examinând cererea înregistrată sub nr. 8890 din 24.07.2018 a d-nei Pop AnaMaria, 

în calitate de administrator al firmei POPAS FINANCIAR S.R.L. prin care solicită 
închirierea unei suprafeţe de 2mp în curtea Internatului şcolii Gilău, 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. I al Consiliului local Gilău, 
În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c), ale art 45 alin. (3) şi ale art. 123, alin. 

(I), şi (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU, Întrunit În şedinţa ordinară din 
data de 21 august 2018, adoptă prezenta hotărâre 

Art.I (I) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 2 mp, 
situată în incinta Internatului şcolii Gilău, aflată în proprietatea comunei Gilău. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
Achizitii Publice. 

' 
Art. 3. Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică, în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Gilău, Prefectului Judeţului 
Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa 
www .comunagilau.ro 

Presedinte de sedintă Contrasemnează 

lgna~ heo~ Secretar 
' J°\ ~ Mănăstireanu Cristina 

PrezeDotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 2 15/200 1 (r1) 4vJ,,l:ult~r;ttlL-
Nr. total al consilierilor = 15 Voturi - pentrn = IO 
Nr. total al consilierilor prezenţ i = 13 - contra = O 
Nr. total al consilierilor absen\i = 2 - ab\ineri = 3 



o 

o 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

PRIMĂRIA COMU NEI GILĂU 
Gilău, str. Principală , nr. 723, 407310, telefon/fax: 0264-371646, 0264-371709 

e-mail: primariagilau@yahoo.com 

H O T Ă R Â R E A NR. 132 
din 21 august 2018 

privind avizarea execuţiei lucrării Extindere reţea iluminat stradal, loc. Gilău, str. 
Nurcăriei F.N. 

Consiliul local al Comunei Gilău, 
Analizând Raportul de specialitate nr. 9378/03.08.2018 întocmit de către dl. Insp. 

Cristian Pomeanu, prin care propune Consiliului local al corn. Gilău avizarea lucrării 

Extindere reţea iluminat stradal, loc. Gilău, str. Nurcăriei F.N., beneficiar S.C. 
ELECTRO PLUS, 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.( 1) şi alin. ( 4) din Legea nr. 273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), c), d), alin. 4 lit. e), alin. 6 lit. a), 
precum şi ale art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GILĂU, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 21 august 2018, adoptă prezenta hotărâre 

Art. 1. Se avizează favorabil, de către Consiliul local Gilău, în calitate de 
administrator al domeniului public şi privat al comunei Gilău, executarea lucrării 

Extindere reţea iluminat stradal, loc. Gilău, str. Nurcăriei F.N. , beneficiar S.C. 
ELECTRO PLUS. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Compartimentul urbanism şi viceprimarul corn. Gilău. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi S.C. ELECTRO PLUS. 

Preşedinte '~~iinţă 
lgna~ h~ e 

~ 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/200 I (r1

) 

Contrasemnează 

Secretar 

M~~ 

Nr. total al consilierilor = 15 Votu1i - pentru = 13 
Nr. total al consilierilor prezen\i = 13 - contra = O 
Nr. total al consilierilor absenţi = 2 - abţineri = O 




