Registru privind Hotărârile Consiliului Local al municipiului Zalău
adoptate în anul 2021
Numărul/data
HCL
248/29.07.2021
247/29.07.2021

246/29.07.2021

245/29.07.2021

244/29.07.2021

243/29.07.2021

242/29.07.2021

241/29.07.2021

240/29.07.2021
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Hotărârea nr. 248 din 29 iulie 2021 privind completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 42 din 18 februarie 2021.
Hotărârea nr. 247 din 29 iulie 2021 privind aprobarea Regulamentului,
cu anexele aferente, privind achiziționarea și decontarea serviciului social
acordat în regim rezidențial persoanelor vârstnice din Municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 246 din 29 iulie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 39 mp, identificat cu număr
cadastral 73465, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public
strada Giurgiului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public
al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 245 din 29 iulie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 19 mp, identificat cu număr
cadastral 73412, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public
strada Tipografilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public
al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 244 din 29 iulie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 499 mp, identificat cu număr
cadastral 72750, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public
strada Bucureștiului și str. Prahovei și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 243 din 29 iulie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 3 mp, identificat cu nr. cadastral
73472, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
Locotenent Colonel Teofil Moldoveanu și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 242 din 29 iulie 2021 privind emiterea acordului necesar
înscrierii dreptului de proprietate în domeniul privat al Municipiului Zalău, a
unui imobil – teren intravilan, neîmprejmuit de 19 mp identificat cu nr.
cadastral 73028, fără sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str.
Constantin Dobrogeanu Gherea și trecerea acestuia din domeniul privat al
Municipiului Zalău în domeniul public.
Hotărârea nr. 241 din 29 iulie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 101 mp identificat cu
nr. cadastral 67876, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public
strada Ștefan cel Mare și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul
public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 240 din 29 iulie 2021 privind actualizarea Planului Anual
de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și
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subvenționate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău, aprobat
prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Zalău nr. 416 din 23.12.2020.
Hotărârea nr. 239 din 29 iulie 2021 privind aprobarea noului
Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului
Zalău.
Hotărârea nr. 238 din 29 iulie 2021 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare și Funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Zalău, ca urmare a înființării Serviciului Administrare
Cinematograf Scala.
Hotărârea nr. 237 din 29 iulie 2021 privind achiziţionarea de către
MUNICIPIUL ZALĂU a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de
reprezentare juridică în dosarul penal nr. 477/84/2020/a1*, atât în cameră
preliminară cât și în faza de judecată, în situația în care Municipiul Zalău a
fost introdus în calitate de parte responsabilă civilmente.
Hotărârea nr. 236 din 29 iulie 2021 privind aprobarea criteriilor de
ocupare prin concurs sau examen a funcției contractuale de director executiv
al clubului sportiv ”Sport Club Municipal Zalău” instituție publică în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău, precum și a procedurilor
privind selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere.
Hotărârea nr. 235 din 29 iulie 2021 privind constituirea grupului de
lucru la nivel local în vederea identificării așezărilor informale, a evaluării
situației acestora și a stabilirii măsurilor necesare.
Hotărârea nr. 234 din 29 iulie 2021 privind respingerea cererii
contribuabilului Julă Grigore Daniel de scutire de la plata majorărilor de
întârziere datorate bugetului local al Municipiului Zalău pentru neplata la
termen a obligațiilor fiscale.
Hotărârea nr. 233 din 29 iulie 2021 privind aprobarea cererii de
eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate de către SC Vila Vlad Resort
SRL la bugetul local al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 232 din 29 iulie 2021 privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul
de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna iunie
2021.
Hotărârea nr. 231 din 29 iulie 2021 privind aprobarea închirierii prin
licitaţie publică a unui spaţiu cu destinația de Cafenea, inclusiv dotări, din
imobilul ”Cinematograf SCALA”, în suprafață de 62,62 mp, situat pe str.
Simion Bărnuțiu, nr. 2, proprietate publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 230 din 29 iulie 2021 privind completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 394 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin
domeniului public și privat al municipiului Zalău, pentru anul 2021, respectiv
aprobarea taxei privind utilizarea ocazională a spațiilor situate în incinta
Cinematografului Scala și a prețului biletelor de acces la film și la planetariu.
Hotărârea nr. 229 din 29 iulie 2021 privind aprobarea tipului de licitație,
a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea
vânzării cantității de 19,98 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul
forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 228 din 29 iulie 2021 privind aprobarea tipului de licitație,
a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea
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vânzării cantității de 75,30 mc de masă lemnoasă fasonată povenită din fondul
forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 227 din 29 iulie 2021 privind majorarea valorii bunurilor
proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului
de Artă „Ioan Sima” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27778 din
12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții
„Creșterea eficienței energetice a Liceului de Artă „Ioan Sima” din municipiul
Zalău cod SMIS 110451”.
Hotărârea nr. 226 din 29 iulie 2021 privind majorarea valorii bunurilor
proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului
Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.
27785 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparații capitale ”Reabilitare
scări la intrarea în unitate și înlocuire rețele de alimentare cu apă – Liceul
Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău”.
Hotărârea nr. 225 din 29 iulie 2021 privind prelungirea contractului de
comodat nr. 55884/29.08.2016 încheiat între Municipiul Zalău și Unitatea
militară 01483 pentru patru locuri de parcare în suprafață de 110 mp, situate
în vecinătatea Căminului Militar Zalău.
Hotărârea nr. 224 din 29 iulie 2021 privind neexercitarea dreptului de
preemțiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în
Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziția 326, cod SJ-II-a-B-04988, de la
adresa str. Corneliu Coposu, nr. 44, ap. 1/b din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea nr. 223 din 29 iulie 2021 privind aprobarea concesionării prin
atribuire directă în favoarea doamnei Pop Lavinia Veronica a terenului în
supafață de 27 mp, identificat în cartea Funciară nr. 73324 Zalău, nr. cad.
73324, situat în Municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 89, adiacent
apartamentului nr. 1 din blocul D111, în vederea extinderii acestuia.
Hotărârea nr. 222 din 29 iulie 2021 privind constituirea, cu titlu gratuit,
a dreptului de uz și servitute de trecere, pe întreaga durată de existenţă a
capacităţilor energetice, în favoarea Societăţii Distribuție Energie Electrică
România SA, asupra imobilului - teren aferent str. Fabricii, în suprafaţă totală
de 16 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 221 din 29 iulie 2021 privind aprobarea transmiterii în
administrarea operatorilor de servicii a obiectivelor de investiții realizate în
cadrul proiectului ”Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau
degradate din municipiul Zalău - etapa I”, SMIS 121975.
Hotărârea nr. 220 din 29 iulie 2021 privind modificarea tarifelor pentru
serviciile/activitățile prestate de S.C. Citadin Zalău S.R.L.
Hotărârea nr. 219 din 29 iulie 2021 privind scoaterea definitivă din
fondul forestier și trecerea din proprietatea publică a Municipiului Zalău și
administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a Statului Român, a
unor terenuri situate în extravilanul Municipiului Zalău, necesare realizării
lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 3B Mihăiești –
Suplacu de Barcău" din cadrul obiectivului de investiții "Autostrada BrașovTârgu Mureș-Cluj-Oradea".
Hotărârea nr. 218 din 29 iulie 2021 privind modificarea
Regulamentului de Ordine Interioară a Clubului Sportiv “Sport Club
Municipal Zalău”.
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Hotărârea nr. 217 din 29 iulie 2021 privind numirea membrilor
Comitetului Director de conducere a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal
Zalău”.
Hotărârea nr. 216 din 29 iulie 2021
privind modificarea
Regulamentului a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.
Hotărârea nr. 215 din 29 iulie 2021 privind aprobarea Organigramei
Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.
Hotărârea nr. 214 din 29 iulie 2021 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare și Funcționare pentru Creșa “Voinicel” Zalău.
Hotărârea nr. 213 din 29 iulie 2021 privind aprobarea noului Plan de
Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat.
Hotărârea nr. 212 din 29 iulie 2021 privind modificarea Organigramei
și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.
Hotărârea nr. 211 din 29 iulie 2021 privind actualizarea redevenței
conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de
persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, către operatorul SC
Transurbis SA Zalău nr. 82882/15.11.2019.
Hotărârea nr. 210 din 29 iulie 2021 privind trecerea din domeniul public
al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea
scoaterii din funcțiune, demolării și valorificării materialelor rezultate, în urma
demolării imobilelor Punct Termic nr. 39 și Punct Termic nr. 41, situate în
municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 209 din 29 iulie 2021 privind aprobarea execuţiei
bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii, precum şi a bugetului creditului intern, aferent
semestrului I al anului 2021 pe cele două secţiuni - secţiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare.
Hotărârea nr. 208 din 29 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local
al Municipiului Zalău și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii și subvenții, precum și modificarea listei de investiții
aprobată pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 207 din 29 iulie 2021 privind propunerea desemnării
candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC
Transurbis SA Zalău, selectați în prealabil conform prevederilor HG
nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr.109/2011.
Hotărârea nr. 206 din 1 iulie 2021 privind completarea și modificarea
anexei nr.1 la HCL nr. 50/20.02.2020 privind împrumutul BCR, în sensul
introducerii la finanțare a unor noi obiective de investiții, precum și
introducerea obiectivelor de investiții nefinalizate pentru care sursele au fost
asigurate din împrumutul de la CEC Bank, rectificarea bugetului
împrumutului aprobat pentru anul 2021 precum și actualizarea listei de
investiții aprobată pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 205 din 1 iulie 2021 privind stabilirea gestiunii directe ca
modalitate de gestionare a serviciului de iluminat public și atribuirea directă a
contractului de delegare a gestiunii către operatorul public S.C. Citadin Zalău
S.R.L. și aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii.
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Hotărârea nr. 204 din 1 iulie 2021 privind alegerea preşedintelui de
şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în
perioada iulie-septembrie 2021.
Hotărârea nr. 203 din 24 iunie 2021 privind aprobarea executării unor
lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Creşterea eficienţei energetice
a Liceului cu Program Sportiv Avram Iancu din municipiul Zalău”, cod SMIS
115362.
Hotărârea nr. 202 din 24 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Zalău ca urmare
a modificării Organigramei și a Statului de funcții.
Hotărârea nr. 201 din 24 iunie 2021 privind modificarea Statului de
funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea nr. 200 din 24 iunie 2021 privind modificarea Statului de
funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău prin transformarea unor
posturi în urma promovării în grad/treaptă profesională superioară.
Hotărârea nr. 199 din 24 iunie 2021 privind aprobarea Organigramei și
a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Zalău şi Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Zalău.
Hotărârea nr. 198 din 24 iunie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 71 mp, identificat cu număr
cadastral 73162, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public
strada Pescarilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 197 din 24 iunie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 179 mp
identificat cu nr. cadastral 73182, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Irișilor și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 196 din 24 iunie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 17 mp, identificat cu număr
cadastral 72510, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public
strada Mircea cel Bătrân și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul
public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 195 din 24 iunie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 34 mp, identificat cu număr
cadastral 72801, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public
strada Tipografilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public
al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 194 din 24 iunie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 5 mp, identificat cu număr
cadastral 73165, cu sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
Făgetului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 193 din 24 iunie 2021 privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău” pentru pregătirea,
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depunerea și implementarea unei cereri de finanțare în baza OUG 88/2020
având ca scop realizarea documentației tehnico – economice și încheierea
unui PROTOCOL DE COLABORARE între Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău” și Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în scopul pregătirii obiectivului de
investiții ”Varianta Ocolitoare Zalău Nord- Alternativa pentru
descongestionarea traficului rutier pe DN 1H în localitățile Zalău, Crișeni,
Hereclean” respectiv realizarea de către ADI Zona Metropolitană Zalău, în
condițiile legii, a documentației tehnico economice.
Hotărârea nr. 192 din 24 iunie 2021 privind aprobarea cererii de
eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate de către domnul Gabor Gavril
bugetului local al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 191 din 24 iunie 2021 privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul
de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna mai
2021.
Hotărârea nr. 190 din 24 iunie 2021 privind modificarea Contractului
de închiriere nr. 163 din 04.01.2017, încheiat între Municipiul Zalău și USR,
în sensul majorării suprafeței spațiului închiriat situat în Municipiul Zalău,
Piața Iuliu Maniu nr. 9, de la 31,98 mp la 64,99 mp, ca urmare a fuziunii prin
absorbție dintre USR și PLUS.
Hotărârea nr. 189 din 24 iunie 2021 privind modificarea volumului de
masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău
pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului
Zalău, aprobat prin H.C.L. nr. 399 din 23 decembrie 2020.
Hotărârea nr. 188 din 24 iunie 2021 privind eliberarea terenului
proprietate publică a Municipiului Zalău prin desființarea construcției
provizorii reprezentând garajul cu numărul de identificare 1085 ce face
obiectul contractului de închiriere nr. 52849 din 06.10.2014, în vederea
efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu ocazia
implementării proiectului “Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate
sau degradate din municipiul Zalău-etapa I”.
Hotărârea nr. 187 din 24 iunie 2021 privind aprobarea eliberării
terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desființarea
construcțiilor provizorii reprezentând garaje, în vederea efectuării unor lucrări
de interes public în Municipiul Zalău cu ocazia implementării proiectului
“Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea
destinației punctului termic P.T. 17”.
Hotărârea nr. 186 din 24 iunie 2021 privind aprobarea vânzării locuinței
construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în
municipiul Zalău, str. Olarilor, nr. 64A, bloc O4, ap.7, în favoarea titularului
contractului de închiriere.
Hotărârea nr. 185 din 24 iunie 2021 privind aprobarea Listei de
repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – ANL.
Hotărârea nr. 184 din 24 iunie 2021 privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice aferente lucrărilor de „Reabilitare și modernizare strada
Stânei”, „Reabilitare și modernizare strada Căprioarei”, „Reabilitare și
modernizare strada Nicolae Titulescu”, „Reabilitare și modernizare strada
Cerbului” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
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Hotărârea nr. 183 din 24 iunie 2021 privind abrogarea parțială a
Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 27.05.2021 privind aprobarea valorii
taxei de reabilitare termică pentru blocul de locuințe P40 din municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 182 din 24 iunie 2021 privind actualizarea bugetului
proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe I58 și
SB34 din municipiul Zalău” și abrogarea art. 2-7 ale Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr. 398 din 29 noiembrie 2018.
Hotărârea nr. 181 din 24 iunie 2021 privind aprobarea modalității de
recuperare a sumelor aferente obținerii Avizului/Autorizației de securitate la
incendiu de la proprietarii spațiilor cu altă destinație, amplasate la parterul și
etajul blocului ”Scala”.
Hotărârea nr. 180 din 24 iunie 2021 privind retragerea unui spațiu în
suprafață de 47,56 mp (E28-29), situat în clădirea Transilvania corp C la etaj
din administrarea Casei Municipale de Cultură Zalău și transmiterea acestuia
în administrarea Direcției de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea nr. 179 din 24 iunie 2021 privind aprobarea alipirii unor
terenuri extravilane reprezentând drumuri auto forestiere ca urmare a
finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizarea și extinderea
rețelei de drumuri forestiere din Municipiul Zalău”.
Hotărârea nr. 178 din 24 iunie 2021 privind acordarea dreptului de uz
și servitute cu titlu gratuit în favoarea societăţii Distribuție Energie Electrică
România SA Cluj, asupra imobilului teren în suprafaţă de 28 mp proprietatea
privată a Municipiului Zalău, identificat în CF 73356 Zalău situat pe str. C.
Coposu în vecinătatea blocului 12'.
Hotărârea nr. 177 din 24 iunie 2021 privind prelungirea termenului de
valabilitate al documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Extindere
Cimitir Municipal Zalău”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 188 din 29.06.2017, beneficiar Municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 176 din 24 iunie 2021 privind înființarea Creșei “Meseș”,
ca structură fără personalitate juridică în subordinea Creșei “Voinicel” Zalău,
precum și aprobarea Organigramei și Statului de funcții.
Hotărârea nr. 175 din 24 iunie 2021 privind rectificarea bugetului local
al Municipiului Zalău și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii și subvenții, aprobat pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 174 din 24 iunie 2021 privind propunerea desemnării unui
candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Citadin
Zalău SRL, selectat în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
109/2011.
Hotărârea nr. 173 din 24 iunie 2021 privind propunerea desemnării unui
candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC
Transurbis SA Zalău, selectat în prealabil conform prevederilor HG nr.
722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 109/2011.
Hotărârea nr. 172 din 27 mai 2021 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 139 din 15.04.2021 de aprobare a Regulamentului de
Ordine Interioară pentru Sport Club Municipal Zalău.
Hotărârea nr. 171 din 27 mai 2021 privind acceptarea unei donaţii în
domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarele Hăncilă-Dull
Maria-Gertrud și Borzáși-Dull Anna.
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Hotărârea nr. 170 din 27 mai 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 6 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Brașovului și trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 169 din 27 mai 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra a două imobile teren intravilan, libere de sarcini, necesare
asigurării tramelor drumurilor publice, strada Veronica de Sălaj și str.
Ponoarelor și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 168 din 27 mai 2021 privind aprobarea drepturilor băneşti
aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea
cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de
muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie
2021.
Hotărârea nr. 167 din 27 mai 2021 privind acordarea sporului pentru
condiții periculoase/vătămătoare pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea nr. 166 din 27 mai 2021 privind prelungirea termenului de
valabilitate al documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal pentru
construire parc industrial Welthaus” (zona Farkas Domb – PUZ “Bazin de
înot”), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 110
din 03.04.2018.
Hotărârea nr. 165 din 27 mai 2021 privind atribuirea denumirilor de:
strada Vasile Lupu, strada Șerban Cantacuzino, aleea Domnița Bălașa și aleea
Domnița Elena drumurilor de utilitate publică, situate în Municipiul Zalău,
cartier Meseș.
Hotărârea nr. 164 din 27 mai 2021 privind aprobarea valorii taxei de
reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri
rezidenţiale pentru blocurile de locuințe P40 și D111.
Hotărârea nr. 163 din 27 mai 2021 privind actualizarea bugetului
proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1
din municipiul Zalău”, și abrogarea art. 2-6 și Anexei 1 ale Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 394 din 29 noiembrie 2018.
Hotărârea nr. 162 din 27 mai 2021 privind aprobarea tipului de licitație,
a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea
vânzării cantității de 41,80 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul
forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 161 din 27 mai 2021 privind modificarea HCL nr.127 din
15.04.2021, privind vânzarea locuinței construite din fondurile Agenției
Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr.2,
bloc DM2, în favoarea titularului contractului de închiriere.
Hotărârea nr. 160 din 27 mai 2021 privind transmiterea în folosinţă
gratuită către Asociațiile de locatari din blocurile ANL a centralelor termice
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pe gaz instalate în imobilele ANL administrate de municipiul Zalău, situate
în str. Viitorului –blocurile DM, str. Sf. Vineri –bloc IAIFO sc. B+C, str.
Olarilor – blocurile O3 şi O4.
Hotărârea nr. 159 din 27 mai 2021 privind modificarea Contractului de
închiriere nr. 16199 din 19.03.2015, încheiat între Municipiul Zalău și Partidul
Național Liberal – Filiala Sălaj, în sensul majorării suprafeței spațiului
închiriat situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 9, de la 152,60 mp
la 224,00 mp.
Hotărârea nr. 158 din 27 mai 2021 privind închirierea prin atribuire
directă în favoarea U.D.M.R. România – Organizația Județeană Sălaj a
spațiului în suprafață totală de 43,66 mp, situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu
Maniu, nr. 9, în vederea desfășurării de activități politice
Hotărârea nr. 157 din 27 mai 2021 privind modificarea Contractului de
comodat nr. 7922 din 08.02.2017, încheiat între Municipiul Zalău și Clubul
Sportiv Municipal Zalău, în sensul majorării suprafeței spațiului ce face
obiectul contractului, situat în incinta Stadionului Municipal, de la 66,00 mp
la 345,00 mp, proprietate privată a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 156 din 27 mai 2021 privind completarea Anexei nr. 1
privind bunurile de retur transmise în concesiunea SC Compania de Apă
Someș SA prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în
bazinul Hidrografic Someș-Tisa, în baza Contractului de delegare nr. 26717
din 12.07.2006, cu bunurile recepționate în baza Proceselor verbale nr.
784/21.12.2020 și nr. 785/21.12.2020.
Hotărârea nr. 155 din 27 mai 2021 privind aprobarea noilor tarife
utilizate de Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalău pentru
serviciile prestate în Complexul Agroalimentar Central și Hala
Agroalimentară Astralis ( Piața Astralis ) din Municipiul Zalău, prin
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 394/23.12.2020, Anexa 3.
Hotărârea nr. 154 din 27 mai 2021 privind modificarea componenței
Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor de proiecte depuse în vederea
obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru cultele
religioase recunoscute de lege.
Hotărârea nr. 153 din 27 mai 2021 privind aprobarea reînnoirii
mandatului domnului Mureșan Ovidiu Vlad, administrator la SC Transurbis
SA Zalău, evaluat în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
nr.109/2011
Hotărârea nr. 152 din 27 mai 2021 privind aprobarea reînnoirii
mandatelor unor administratori la SC Citadin Zalău SRL, evaluați în prealabil
conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011.
Hotărârea nr. 151 din 27 mai 2021 privind rectificarea bugetului local
și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și
subvenții, aprobat pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 150 din 27 mai 2021 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire hale metalice, reglementări
urbanistice, realizare acces și operațiuni notariale”, bd. Mihai Viteazul nr. 112,
beneficiar Bogdan Rareș Riza Păltineanu.
Hotărârea nr. 149 din 13 mai 2021 privind aprobarea documentației
tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții Creșterea
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eficienței energetice a Liceului pedagogic Gheorghe Șincai – internat și sala
de sport.
Hotărârea nr. 148 din 13 mai 2021 privind actualizarea Anexei nr. 1 a
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 6 din 23.01.2020.
Hotărârea nr. 147 din 13 mai 2021 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă şi afișaj în
Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 146 din 13 mai 2021 privind stabilirea modelului
legitimațiilor pentru aleșii locali, respectiv a modelului semnului distinctiv al
calității acestora.
Hotărârea nr. 145 din 13 mai 2021 privind modificarea Anexei la HCL
nr. 382 din 10.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat şi particular de pe raza municipiului Zalău, respectiv modificarea Anexei
la HCL Nr. 383 din 10.12.2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza
municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 144 din 13 mai 2021 privind modificarea art.1 punctul 2
din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 344 din 10.11.2020
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 143 din 27 aprilie 2021 privind aprobarea tipului de
licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în
vederea vânzării cantității de 53,53 mc de masă lemnoasă fasonată provenită
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 142 din 27 aprilie 2021 privind aprobarea cererii de
eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului
Zalău de către SC Mezy Com SRL.
Hotărârea nr. 141 din 27 aprilie 2021 privind aprobarea valorii taxei de
reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiții 3.1 – Spijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri
rezidențiale pentru blocurile de locuințe C, SB42 și 1B.
Hotărârea nr. 140 din 27 aprilie 2021 privind constatarea încetării de
drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de
consilier local al domnului Labo Ioan-Dorel, precum și vacantarea locului de
consilier local.
Hotărârea nr. 139 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea
Regulamentului de Ordine Interioară pentru Sport Club Municipal Zalău.
Hotărârea nr. 138 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea drepturilor
bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul
de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna martie
2021.

137/15.04.2021

136/15.04.2021

135/15.04.2021

134/15.04.2021

133/15.04.2021

132/15.04.2021

131/15.04.2021

130/15.04.2021

129/15.04.2021

128/15.04.2021

127/15.04.2021

126/15.04.2021

Hotărârea nr. 137 din 15 aprilie 2021 privind acordarea sporului pentru
condiții periculoase / vătămătoare pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Zalău, al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău,
precum și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
Poliției Locale Zalău.
Hotărârea nr. 136 din 15 aprilie 2021 privind prelungirea termenului de
valabilitate al documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
“Construire locuințe semicolective în Municipiul Zalău, str. Mihai Eminescu
nr. 20”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 75
din 22.03.2018.
Hotărârea nr. 135 din 15 aprilie 2021 privind atribuirea denumirii de
“Strada Socului” drumului de utilitate publică, situat în Municipiul Zalău,
zona străzii Freziilor.
Hotărârea nr. 134 din 15 aprilie 2021 privind atribuirea denumirilor de
străzi reglementate în P.U.Z.-modificare P.U.Z. Dealul Morii: Strada Sucevei,
Strada Sibiului, Strada Devei, Strada Buzăului, Strada Dornei, Strada Rădăuți,
Strada Șteiului, Strada Prahovei, Strada Sebeșului, Strada Clujului, Strada
Orăștiei, Strada Abrudului, Strada Blajului, Strada Slatinei, Strada Sloboziei,
Strada Bistriței și Strada Făgetului, drumurilor de utilitate publică, situate în
Municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 133 din 15 aprilie 2021 privind atribuirea denumirilor de
“Strada Crizantemelor, Strada Lăcrămioarelor și Aleea Orhideelor”
drumurilor de utilitate publică, situate în Municipiul Zalău, zona străzii
Gheorghe Șincai.
Hotărârea nr. 132 din 15 aprilie 2021 privind atribuirea denumirii de
“Strada Podul Înalt” drumului de utilitate publică, situat în Municipiul Zalău,
zona străzii Războieni.
Hotărârea nr. 131 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților pe domeniul
public/privat al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 130 din 15 aprilie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan neînprejmuit de 121 mp, liber de
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Ponoarelor și trecerea
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 129 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea închirierii prin
licitaţie publică a unui spaţiu situat în Municipiul Zalău, str. Moigradului, nr.
1/A, bl. Ortelec, ap. 2, în suprafaţă de 47,58 mp, în scopul desfăşurării unor
activităţi de comerț alimentar și nealimentar.
Hotărârea nr. 128 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea Listei
solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri și a Listei de priorități în
soluționarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
Hotărârea nr. 127 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea vânzării
locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată
în municipiul Zalău, str.Viitorului, nr.2, bloc DM2, în favoarea titularului
contractului de închiriere.
Hotărârea nr. 126 din 15 aprilie 2021 privind încheierea unui nou Acord
de parteneriat între Asociația ”Colegiul Național Silvania” și Municipiul Zalău
în vederea implementării și derulării unor proiecte /activități dedicate tinerilor
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în spațiul în suprafață de 107,40 mp, situat în P-ța Iuliu Maniu, nr.4-6, Clădirea
Transilvania, Corp C, sălile P-25-26-27-29-30.
Hotărârea nr. 125 din 15 aprilie 2021 privind modificarea titularului
contractului de concesiune nr. 22346 din data de 25.07.2005.
Hotărârea nr. 124 din 15 aprilie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date
în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza Procesului Verbal de Recepție
nr. 2357 din 14.01.2021.
Hotărârea nr. 123 din 15 aprilie 2021 privind concesionarea prin
licitație publică a imobilului teren cu Punct Termic nr.37, identificat în Cartea
Funciară nr. 66623, situat în municipiul Zalău, str. Pictor Ioan Sima.
Hotărârea nr. 122 din 15 aprilie 2021 privind concesionarea prin
licitație publică a imobilului teren cu Punct Termic nr.3, identificat în Cartea
Funciară nr. 68465, situat în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.15A.
Hotărârea nr. 121 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea eliberării
terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desființarea
construcțiilor provizorii reprezentând garaje și copertine, în vederea efectuării
unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu ocazia implementării
proiectului “Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate
din municipiul Zalău”.
Hotărârea nr. 120 din 15 aprilie 2021 privind prelungirea contractului
de comodat nr. 34221 din 17.05.2016, încheiat între Municipiul Zalău și
Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog al județului Sălaj pentru spațiul în suprafață de 78,20 mp, situat în Pța Iuliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, corp B.
Hotărârea nr. 119 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea încheierii
Protocolului de colaborare între Municipiul Zalău și Societatea Sistem Local
de Colectare – Centru SRL pentru realizarea unor campanii de colectare a
deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 118 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea încheierii unui
Protocol de colaborare între Municipiul Zalău și Inspectoratul de Poliție
Județean Sălaj.
Hotărârea nr. 117 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea execuţiei
bugetului local aferent trim. I 2021 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, execuţia bugetului instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
execuția creditului intern.
Hotărârea nr. 116 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului SC
Citadin Zalău SRL pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 115 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului SC
Transurbis SA pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 114 din 15 aprilie 2021 privind acordarea burselor şcolare
elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău pentru anul
școlar 2020-2021 începând cu luna ianuarie 2021.
Hotărârea nr. 113 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea nivelului mediu
lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenție
din bugetul local al Municipiului Zalău, precum și valoarea totală a subvenției
alocate în anul 2021 pe fiecare asociație și fundație în parte.
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Hotărârea nr. 112 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului
general al Municipiului Zalău pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 111 din 15 aprilie 2021 privind alegerea preşedintelui de
şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în
perioada aprilie-iunie 2021.
Hotărârea nr. 110 din 25 martie 2021 privind aprobarea Organigramei
și a Statului de funcții prin înființarea a două funcții publice de execuție și
transformarea unor funcții publice de execuție vacante, în cadrul Poliției
Locale Zalău.
Hotărârea nr. 109 din 25 martie 2021 privind aprobarea încheierii unui
Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și ACS „Sergiu Carp Tennis
Club” în vederea organizării și desfășurării unui turneu de tenis de câmp, sub
egida Federației Române de Tenis.
Hotărârea nr. 108 din 25 martie 2021 privind aprobarea încheierii unui
Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația pentru
Electromobilitatea din România AERO, în vederea instalării unei stații de
încărcare pentru vehicule electrice.
Hotărârea nr. 107 din 25 martie 2021 privind actualizarea chiriei și
prelungirea contractului de constituire a dreptului de superficie asupra
imobilului teren în suprafață de 232 mp, în favoarea SC Sepal Comerț SRL.
Hotărârea nr. 106 din 25 martie 2021 de modificare și completare a
Hotărârii Consiliului Local nr. 353/20.11.2020, modificată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 433/23.12.2020 privind stabilirea gestiunii delegate ca
modalitatea de gestionare a Serviciului de salubrizare-activităţile de
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,aprobarea tipului contractului de delegare
a gestiunii ca fiind contract de achiziţie publică în condiţiile Legii nr.98/2016,
a studiului de oportunitate şi fundamentare şi a documentaţiei de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare-activităţile de
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în Municipiul Zalău, aprobată inițial prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 182/28.05.2020.
Hotărârea nr. 105 din 25 martie 2021 privind aprobarea concesionării
prin licitație publică a imobilului teren cu construcții, proprietate privată a
Municipiului Zalău, identificat în Cartea Funciară nr. 60303 Zalău, situat în
mun. Zalău, str. Măgurice, nr. 7, jud. Sălaj.
Hotărârea nr. 104 din 25 martie 2021 privind modificarea Listei
provizorii de investiții pe anul 2021 a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 103 din 25 martie 2021 privind propunerea de schimbare
a destinației, în vederea demolării a imobilului Anexă gospodăreascăGrădinița cu program prelungit nr.1 Zalău.
Hotărârea nr. 102 din 25 martie 2021 privind propunerea de atribuire
în proprietatea numiţilor Fazakas Elisabeta, Fazakas Ştefan şi Henter Elisabeta
a terenului în suprafaţă de 100 mp, teren intravilan identificat în CF nr. 2031
Zalău, nr. top. 3092/b/7/b/1, situat în Zalău, str. Mihai Eminescu, nr. 30, jud.
Sălaj.
Hotărârea nr. 101 din 25 martie 2021 privind propunerea de atribuire
în proprietatea deţinătorilor apartamentelor 1-9, blocul K20, str. Corneliu
Coposu, nr. 5, jud. Sălaj a suprafeţei de 282 mp teren intravilan identificat în
C.F. nr. 51815 Zalău, nr. top 425/1, 426/1/1/1.
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Hotărârea nr. 100 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Liceului Pedagogic ” Gheorghe Șincai ” Zalău, în vederea participării la
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în clădiri publice cu destinația de unități de învățământ, finanțat prin
Administrația Fondului pentru Mediu.
Hotărârea nr. 99 din 25 martie 2021 privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice aferente lucrărilor de “ Reparații capitale Acoperire șanț
strada Marin Sorescu, reprofilare tramă stradală și așternere piatră spartă
împănată” și “ Reparații capitale Deviere canalizare pluvială pe strada Decebal
și rețea de date pe strada Parcului” din Municipiului Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea nr. 98 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date
în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău, ca
urmare a valorificării inventarului pe anul 2020.
Hotărârea nr. 97 din 25 martie 2021 privind majorarea valorii bunurilor
proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr. 27795 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparații
capitale ”Construire și montaj scenă spectacole cu gard ornamental scenă,
mochetă polo iarbă– Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Zalău”.
Hotărârea nr. 96 din 25 martie 2021 privind aprobarea tipului de
licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în
vederea vânzării cantității de 76,48 mc de masă lemnoasă fasonată provenită
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 95 din 25 martie 2021 privind aprobarea Dării de seamă
contabile, a Raportului de gestiune al Sport Club Municipal Zalău pe anul
2020, precum și realizarea obiectivelor pe cele trei secții sportive, fotbal, volei
și karate tradițional.
Hotărârea nr. 94 din 25 martie 2021 privind actualizarea bugetului
proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala
și SB15 din municipiul Zalău” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 49 din 18 februarie 2021.
Hotărârea nr. 93 din 25 martie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 34 mp,
liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Gheorghe
Șincai și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 92 din 25 martie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 11 mp, liber de sarcini,
necesar asigurării tramei drumului public strada Ștefan cel Mare și trecerea
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 91 din 25 martie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilelor, terenuri intravilane, libere de sarcini, necesare
asigurării tramei drumului public strada Hunedoarei și strada Făgetului și
trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului
Zalău.
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Hotărârea nr. 90 din 25 martie 2021 privind acceptarea unei donaţii în
domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Nemeti Gergely
și soția Nemeti Anna Etelka
Hotărârea nr. 89 din 25 martie 2021 privind actualizarea componenţei
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se
desfăşoară pe raza municipiului Zalău, constituită în temeiul Legii nr. 60/1991
privind organizarea și desfăşurarea adunărilor publice, actualizată.
Hotărârea nr. 88 din 25 martie 2021 privind regularizarea taxei de
reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocurile
de locuințe S18, Bloc 18, M6, D22 și P15, ca urmare a finalizării lucrărilor de
reabilitare termică.
Hotărârea nr. 87 din 25 martie 2021 privind aprobarea cererii de
eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului
Zalău de către Asociația din Inimă pentru Sălaj.
Hotărârea nr. 86 din 25 martie 2021 privind aprobarea cererii de
eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului
Zalău de către domnul Vitan Mihai.
Hotărârea nr. 85 din 25 martie 2021 privind aprobarea încheierii
Acordului privind consolidarea relațiilor de cooperare între MUNICIPIUL
ZALĂU și ORGANIZAȚIA PATRONILOR SĂLAJ ca structură asociativă a
mediului de afaceri.
Hotărârea nr. 84 din 25 martie 2021 privind abrogarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 272 din 27.08.2020 și aprobarea
dezlipirii și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în
suprafață de 27 mp, teren situat în intravilanul municipiului Zalău, adiacent
blocului D111, str. Gheorghe Doja, nr. 89.
Hotărârea nr. 83 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu bunurile recepționate
în baza Procesului verbal nr. 5754/29.01.2021.
Hotărârea nr. 82 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr. 27795 din 12.09.2002.
Hotărârea nr. 81 din 25 martie 2021 privind atestarea la domeniul privat
al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr.55275-C1 Zalău (CF
vechi nr.7244), nr. top 534/a/1/1/1/I/a/II, situat în municipiul Zalău, B-dul
Mihai Viteazu, nr.10, ap. 1/a/II.
Hotărârea nr. 80 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Liceului Reformat ”Wesselenyi” Zalău, în baza Protocolului de administrare
nr. 30525 din 29.08.2008.
Hotărârea nr. 79 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în concesiunea
Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca și SC Citadin Zalău SRL, în
baza Contractului de delegare nr. 24040/01.04.2016.
Hotărârea nr. 78 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Grădiniței cu Program Prelungit ” Ion Creangă” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr. 27773 din 12.09.2002.
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Hotărârea nr. 77 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr. 27775 din 12.09.2002.
Hotărârea nr. 76 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Zalău, în baza Protocolului de administrare
nr. 27783 din 12.09.2002.
Hotărârea nr. 75 din 25 martie 2021 privind aprobarea prelungirii
contractului de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998 atribuit în favoarea SC
DOMI PREST COM SRL cu 26 ani.
Hotărârea nr. 74 din 25 martie 2021 privind modificarea tarifului de
prestări servicii silvice precum și modificarea tarifului orar pentru lucrările de
exploatare forestieră executate în baza Contractului de prestări servicii silvice
nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic
Stejarul Zalău.
Hotărârea nr. 73 din 25 martie 2021 privind aprobarea documentației
tehnico economice întocmită de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău în scopul
efectuării unor lucrări de cultură și de întreținere a culturilor instalate în anii
anteriori, necesare a se efectua în anul în curs pentru pădurea proprietatea
publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 72 din 25 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului
pentru emiterea atestatului de administrator de condominii pentru persoane
fizice, din Municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 71 din 25 martie 2021 privind aprobarea drepturilor
bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul
de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna
februarie 2021.
Hotărârea nr. 70 din 25 martie 2021 privind aprobarea Organigramei și
a Statului de funcții pentru Serviciul de Administrare al Domeniului Public
Zalău.
Hotărârea nr. 69 din 25 martie 2021 privind actualizarea bugetului
proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și
bl.80 (scara A) din municipiul Zalău” și abrogarea Hotărârilor de consiliu local
al municipiului Zalău nr. 130 din 15 mai 2019 și nr. 50 din 18 februarie 2021.
Hotărârea nr. 68 din 25 martie 2021 privind aprobarea încheierii
Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală în vederea participării la
proiectul “Consolidarea dialogului între autoritățile publice locale și
ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord Vest”.
Hotărârea nr. 67 din 25 martie 2021 privind completarea și modificarea
Procedurii de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor
obligații la bugetul local al Municipiului Zalău, a eșalonării la plata
majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere
datorate pe perioada de eșalonare de contribuabilii persoane fizice și juridice
precum și procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere
a persoanelor fizice, aprobată prin H.C.L. nr.69 din 30 martie 2017.
Hotărârea nr. 66 din 25 martie 2021 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr.183 din 06 iunie 2017 privind aprobarea suportării de
către Municipiul Zalău a comisionului de tranzacții online, în cadrul
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Sistemului informatic de gestionare și plată a taxei de trafic greu în mediul
virtual și a impozitelor și taxelor locale-persoane juridice.
Hotărârea nr. 65 din 25 martie 2021 privind completarea și modificarea
Hotărârii Consiliului local al Municipiului Zalău nr. 394 din 23.12.2020 pentru
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului
Zalău pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 64 din 25 martie 2021 privind aprobarea rezultatelor
inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău pe anul 2020.
Hotărârea nr. 63 din 25 martie 2021 privind aprobarea contului de
încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2020 al Consiliului Local al
Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 62 din 25 martie 2021 privind aprobare Tema concurs de
soluții și Regulament concurs de soluții pentru realizare, proiectare, asistență
tehnică și execuție pentru ”Amplasare monument de for public-statuia lui
Mihai Viteazul și amenajarea zonei din jurul acesteia”.
Hotărârea nr. 61 din 25 martie 2021 privind modificarea, începând cu
anul fiscal 2022, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale
și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în
procent de 2,6% .
Hotărârea nr. 60 din 25 martie 2021 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală metalică”, str.
Depozitelor nr. 8A, beneficiar Hodiș Andrei Dorin și Hodiș Adriana Georgeta.
Hotărârea nr. 59 din 25 martie 2021 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire două șoproane în
incinta SC Trans Sălaj SA, pe teren proprietate privată în suprafață de 16058
mp, situat în intravilanul localității Zalău, str. Fabricii nr. 30”.
Hotărârea nr. 58 din 25 martie 2021 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 4 locuințe
unifamiliale și împrejmuire teren, strada Pescarilor nr.44A”, beneficiar ADCR
IMOB SRL.
Hotărârea nr. 57 din 12 martie 2021 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 cu modificările ulterioare și a Hotărârii
Consiliului Local nr. 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare, ce
reglementează transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat
de SC Transurbis SA Zalău.
Hotărârea nr. 56 din 18 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului
de preemțiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în
Lista Monumentelor Istorice la nr. 331, cod SJ-II-m-B-04993, situat în Piața
Iuliu Maniu nr. 10 din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea nr. 55 din 18 februarie 2021 privind aprobarea Organigramei
și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.
Hotărârea nr. 54 din 18 februarie 2021 privind aprobarea drepturilor
bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul
de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna
ianuarie 2021.
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Hotărârea nr. 53 din 18 februarie 2021 privind aprobarea valorii taxei
de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri
rezidenţiale, pentru blocul de locuințe SB15.
Hotărârea nr. 52 din 18 februarie 2021 privind aprobarea valorii finale
a taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din
blocul de locuințe C2, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.
Hotărârea nr. 51 din 18 februarie 2021 privind modificarea Statului de
funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea nr. 50 din 18 februarie 2021 privind actualizarea bugetului
proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și bl. 80
(scara A) din Municipiul Zalău” și abrogarea hotărârii de consiliu local al
Municipiului Zalău nr. 130 din 15.05.2019.
Hotărârea nr. 49 din 18 februarie 2021 Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor
de locuințe A16, Scala și SB15 din municipiul Zalău” și abrogarea hotărârii
de consiliu local al municipiului Zalău nr. 131 din 15 mai 2019.
Hotărârea nr. 48 din 18 februarie 2021 privind aprobarea cererii de
eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate de către domnul Șimonca Ioan
bugetului local al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 47 din 18 februarie 2021 privind majorarea suprafeței
spațiului situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 9, ce face obiectul
contractului de închiriere nr. 39215 din 22.06.2018, încheiat cu Asociaţia
Nevăzătorilor din România – Filiala Sălaj, de la 48,61 mp, la 64,79 mp.
Hotărârea nr. 46 din 18 februarie 2021 privind prelungirea Contractului
de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din
Municipiul Zalău nr. 24040 din 01.04.2016, încheiat cu Asocierea SC Neon
Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Citadin Zalău SRL.
Hotărârea nr. 45 din 18 februarie 2021 privind completarea contractului
de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010, aprobat prin HCL nr.
208/06.08.2010 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederi
referitoare la cota de dezvoltare.
Hotărârea nr. 44 din 18 februarie 2021 privind completarea anexelor
privind bunurile de retur transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în
baza contractului de delegare nr. 36269/2010, în administrarea SADP Zalău în
baza contractului de administrare nr. 36254/2010 și în administrarea și
gestionarea ADI Ecodes Sălaj, cu bunurile recepționate în baza Proceselor
Verbale de recepție la terminarea lucrărilor executate de SC Citadin Zalău
SRL.
Hotărârea nr. 43 din 18 februarie 2021 privind modificarea redevenței
datorată de operatorul S.C. Compania de Apă Someș S.A. Municipiului Zalău,
în baza Contractului de delegare nr. 26717/12.07.2006.
Hotărârea nr. 42 din 18 februarie 2021 privind modificarea tarifului de
închiriere a terenurilor cu destinația de pajiști permanente aprobat prin HCL
nr. 394/23.12.2020, precum și închirierea prin licitaţie publică a unor pajiști
proprietatea privată a Municipiului Zalău.
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Hotărârea nr. 41 din 18 februarie 2021 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin atribuire directă către partide politice și
birouri parlamentare a spațiilor aflate în domeniul public sau privat al UAT –
Municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 40 din 18 februarie 2021 privind modificarea HCL
nr.264/10.08.2020 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii
prin concesiune a serviciului public de salubrizare – activităţile de deratizare,
dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Zalău nr.42326 din 14.09.2012.
Hotărârea nr. 39 din 18 februarie 2021 privind aprobarea Procedurii de
stabilire, declarare și achitare a taxei de reabilitare termică.
Hotărârea nr. 38 din 18 februarie 2021 privind actualizarea listei
provizorii de investiții a Municipiului Zalău, pentru anul 2021.
Hotărârea nr. 37 din 18 februarie 2021 privind desemnarea consilierilor
locali ca reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia socială de analiză a
cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
Hotărârea nr. 36 din 18 februarie 2021 privind desemnarea a doi
consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului General al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 35 din 18 februarie 2021 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidențial și
comercial”, str. Corneliu Coposu nr. 79, beneficiari Andrei Teodor și soția
Andrei Viorica.
Hotărârea nr. 34 din 28 ianuarie 2021 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 cu modificările ulterioare și a Hotărârii
Consiliului Local nr. 331/15.11.2019 cu modificările ulterioare, ce
reglementează transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat
de SC Transurbis SA Zalău.
Hotărârea nr. 33 din 28 ianuarie 2021 privind cuprinderea în domeniul
public al Municipiului Zalău, respectiv completarea/modificarea anexei nr.1
la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, cu
bunurile realizate în cadrul obiectivului de investiții ,,Modernizarea și
extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău“.
Hotărârea nr. 32 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea dezlipirii unor
terenuri extravilane reprezentând fond forestier proprietatea publică a
Municipiului Zalău și schimbarea categoriei de folosință
din „pădure”
în „drum forestier auto” a unor terenuri care servesc nevoilor de administrare
forestieră – drumuri forestiere”.
Hotărârea nr. 31 din 28 ianuarie 2021 privind actualizarea modului de
repartizare a locuințelor de serviciu, proprietatea Municipiului Zalău din str.
Dumbrava, nr. 48/A, Cămin ACI corp B (Bl. C4) respectiv repartizarea ap. 16
din imobil în favoarea SC Transurbis SA Zalău.
Hotărârea nr. 30 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea tipului de
licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în
vederea vânzării cantității de 46,08 mc de masă lemnoasă fasonată provenită
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 29 din 28 ianuarie 2021 privind modificarea Anexei nr. 2
a HCL nr. 8 din 25 ianuarie 2018 actualizată prin HCL nr.29 din data de 31
ianuarie 2019, prin HCL nr.21 din 23 ianuarie 2020 și prin HCL nr.418 din
data de 23 decembrie 2020, ca urmare a stabilirii salariului de bază minim brut
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Hotărârea nr. 28 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea drepturilor
bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul
de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna
decembrie 2020.
Hotărârea nr. 27 din 28 ianuarie 2021 privind transmiterea în
administrarea Sport Club Municipal Zalău a unui microbuz tip 16 + 1locuri,
marca OPEL CIBRO-MOVANO, proprietatea Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 26 din 28 ianuarie 2021 privind trecerea din domeniul
public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în
vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz casării bunurilor
propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat
al municipiului Zalău pe anul 2020.
Hotărârea nr. 25 din 28 ianuarie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 46 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Constantin Brâncoveanu și trecerea
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 24 din 28 ianuarie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabularii dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 2 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab și trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 23 din 28 ianuarie 2021 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabularii dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilelor, terenuri intravilane, libere de sarcini, necesare
asigurării tramei drumului public strada Merilor și str. I. Ghica și trecerea
acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea nr. 22 din 28 ianuarie 2021 privind actualizarea componenţei
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se
desfăşoară pe raza municipiului Zalău, constituită în temeiul Legii nr. 60/1991
privind organizarea și desfăşurarea adunărilor publice, actualizată.
Hotărârea nr. 21 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea pentru anul
2021 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social şi a
beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social din
municipiul Zalău.
Hotărârea nr. 20 din 28 ianuarie 2021 privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 91 din 27 februarie 2020 de
aprobare a vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale
pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului nr.15 bloc DM 11.
Hotărârea nr. 19 din 28 ianuarie 2021 privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 74 din 20 februarie 2020 de
aprobare a vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale
pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri nr.10C, bloc
IAIFO.
Hotărârea nr. 18 din 28 ianuarie 2021 privind transmiterea în
administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
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ECODES Sălaj, a bunurilor recepționate în baza Procesului verbal de recepție
la terminarea lucrărilor nr. 67217 din 03.12.2020.
Hotărârea nr. 17 din 28 ianuarie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Școlii gimnaziale „Simion Bărnuțiu” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr. 27776 din 12.09.2002.
Hotărârea nr. 16 din 28 ianuarie 2021 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr. 27790 din 12.09.2002.
Hotărârea nr. 15 din 28 ianuarie 2021 privind prelungirea duratei
folosinței gratuite acordată Clubului Sportiv Municipal Zalău prin contractul
de comodat nr. 7922 din 08.02.2017.
Hotărârea nr. 14 din 28 ianuarie 2021 privind atestarea la domeniul
privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U17
Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U18, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe
Doja, nr. 93, bl. D115, ap. B/1/3, parter.
Hotărârea nr. 13 din 28 ianuarie 2021 privind atestarea la domeniul
privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U16
Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U17, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe
Doja, nr. 93, bl. D115, ap. B/1/2, parter.
Hotărârea nr. 12 din 28 ianuarie 2021 privind atestarea la domeniul
privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF colectivă nr.56467C1 Zalău (CF colectivă 7968-vechi), nr. top 111/a/1/2.110/3/XIV, situat în
municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 40, bl. D40, ap.14, parter.
Hotărârea nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind actualizarea bugetului
proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și
1B din Municipiul Zalău” și modificarea Hotărârii de Consiliu local al
Municipiului Zalău nr. 395 din 29 noiembrie 2018.
Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea documentației
tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ
191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”.
Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea încheierii
contractului de parteneriat pentru învățământul DUAL, în cadrul Liceului
Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul școlar 2021-2022.
Hotărârea nr. 8 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Rețelei școlare
a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul
Zalău, pentru anul școlar 2021-2022.
Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2021 privind trecerea din proprietatea
publică a Municipiului Zalău și administrarea Consiliului Local în proprietatea
publică a Statului Român, a imobilului teren în suprafață de 6528 mp, situat
în extravilanul Municipiului Zalău, necesar realizării lucrării de utilitate
publică de interes național "Secțiunea 3B-Tunel rutier cu profil de autostradă
în zona Meseș" din cadrul obiectivului de investiții "Autostrada BrașovTârgu Mureș-Cluj-Oradea".
Hotărârea nr. 6 din 28 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional
sub formă de tichet social pentru grădiniţă, de pe raza municipiului Zalău.
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Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea cuantumului
burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar din
Municipiul Zalău în anul 2021.
Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2021 privind utilizarea în anul 2021 a
excedentului bugetar al anului 2020, pentru secțiunea de dezvoltare.
Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidențial”,
str. Ștefan cel Mare nr. 134, beneficiar Energyzal LTD SRL.
Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru amenajare drum în continuarea
străzii Sărmaș și racordare la utilități” str. Sărmaș și continuarea acesteia,
beneficiar Zaha Ioan, ca reprezentant al proprietarilor de terenuri din zona
studiată prin documentația privind aprobarea PUZ.
Hotărârea nr. 1 din 28 ianuarie 2021 privind alegerea preşedintelui de
şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în
perioada ianuarie-martie 2021.

