Registru privind Hotărârile Consiliului Local
al municipiului Zalău adoptate în anul 2020
Numărul/data
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Titlul Hotărârii Consiliului Local

Hotărârea 433 din 23 decembrie 2020 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 353 din 20 noiembrie 2020 de
modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău
nr. 182/28.05.2020.
Hotărârea 432 din 23 decembrie 2020 privind încheierea unui protocol
de colaborare între Municipiul Zalău și Michelin România SA, în scopul
realizării investiției “Creșterea eficienței energetice la Michelin România S.A.
prin utilizarea echipamentelor de cogenerare”.
Hotărârea 431 din 23 decembrie 2020 privind subvenționarea de la
bugetul local a chiriei, pentru beneficiarii locuințelor sociale și de necesitate
pentru perioada 2018 – 2020.
Hotărârea 430 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului de
investitii pentru anul 2021, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului
de salubrizare-componenta Colectare si Transport din Municipiul Zalau,
avand ca sursa redeventa aferenta Contractului de delegare nr.
479/07.12.2016.
Hotărârea 429 din 23 decembrie 2020 privind închirierea prin atribuire
directă a unui spațiu situat în Municipiul Zalău, Piața Unirii, nr. 15 în vederea
desfășurării activității Biroului Parlamentar reprezentat prin domnul Florian
Neaga în calitate de deputat.
Hotărârea 428 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea participarii
Municipiului Zalau la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Utilităţi Publice pentru Serviciul Public de Transport Local de Persoane
“ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC ZALĂU”.
Hotărârea 427 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Organigramei
și a Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea 426 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social – Centrul
de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – serviciu
desfășurat în cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea 425 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea înființării
serviciului social – ”Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de
separare de părinți” ca activitate desfășurată în cadrul Direcției de Asistență
Socială Zalău.
Hotărârea 424 din 23 decembrie 2020 privind transmiterea în
administrarea Direcției de Asistență Socială Zalău, a Punctului Termic nr.17
situat în Municipiul Zalău, str. Torentului, nr. 24/A, jud. Sălaj în scopul
desfăşurării activităţii specifice Centrului de zi pentru copii în Municipiul
Zalău prin schimbarea destinației Punctului Termic P.T 17.
Hotărârea 423 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea listei de
investiții provizorii pe anul 2021 a Municipiului Zalău.
Hotărârea 422 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea diminuării
chiriei la contractele de închiriere terase.
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Hotărârea 421 din 23 decembrie 2020 privind modificarea formei de
finanțare începând cu anul 2021 a Serviciului de Administrare a Domeniului
Public din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.
Hotărârea 420 din 23 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 al SC Citadin Zalău SRL Zalău.
Hotărârea 419 din 23 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Zalău și aprobarea listei finale de investiții pentru anul
2020.
Hotărârea 418 din 23 decembrie 2020 privind completarea Anexei nr.2
la HCL nr.8 din 25 ianuarie 2018 actualizată prin HCL nr. 29 din data de 31
ianuarie 2019 și prin HCL nr. 21 din 23 ianuarie 2020.
Hotărârea 417 din 23 decembrie 2020 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 lunile
octombrie și noiembrie 2020.
Hotărârea 416 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Planului Anual
de acțiune pentru anul 2021 privind serviciilor sociale administrate și
subvenționate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 415 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea Listei de
priorități privind solicitanții care au acces la locuințele sociale destinate
închirierii și a Listei solicitanților care nu au făcut dovada că îndeplinesc
condițiile de a primi o locuință socială proprietatea publică a Municipiului
Zalău.
Hotărârea 414 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea acordării de
către Poliția Locală Zalău a unei sume reprezentând contravaloarea serviciilor
de asistență juridică pentru un polițist local.
Hotărârea 413 din 23 decembrie 2020 privind privind emiterea
acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate,
în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 50 mp, liber de
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Constanței și trecerea
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 412 din 23 decembrie 2020 privind modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 271 din 27.08.2020
privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Zalău, cu
modificările și completările ulterioare.
Hotărârea 411 din 23 decembrie 2020 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 410 din 23 decembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Grădiniței cu Program Prelungit “Căsuța cu povești” Zalău, în baza
Protocolului de administrare nr.27788 din 12.09.2002.
Hotărârea 409 din 23 decembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Liceului Tehnologic “Voievod Gelu” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr.27797 din 12.09.2002.
Hotărârea 408 din 23 decembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
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Grădiniței cu Program Prelungit “Voinicel” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr.27792 din 12.09.2002.
Hotărârea 407 din 23 decembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Colegiului Național “Silvania” Zalău, în baza Protocolului de administrare
nr.27793 din 12.09.2002.
Hotărârea 406 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea taxei de
reabilitare termică a blocurilor de locuințe G164 și Bloc 80 scara A, finanțate
din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Hotărârea 405 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea tipului de
licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în
vederea vânzării cantității de 113,75 mc de masă lemnoasă fasonată provenită
din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Zalău.
Hotărârea 404 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea tipului de
licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în
vederea vânzării cantității de 42,10 mc de masă lemnoasă fasonată provenită
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 403 din 23 decembrie 2020 privind încheierea unui protocol
de colaborare între Municipiul Zalău și Agenția Națională pentru Achiziții
Publice, în vederea acordării de sprijin pentru îmbunătățirea proceselor de
achiziții publice.
Hotărârea 402 din 23 decembrie 2020 privind mandatarea Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău” să încheie un
parteneriat cu Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
SA, în scopul realizării obiectivului de investiții „Alternativa pentru
descongestionarea traficului rutier pe DN IH în localitățile Zalău, Crișeni,
Hereclean”.
Hotărârea 401 din 23 decembrie 2020 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 331/15.11.2019 privind aprobarea atribuirii directe a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transportul public de
persoane prin curse regulate în municipiul Zalău, către operatorul SC
Transurbis SA Zalău.
Hotărârea 400 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea documentației
tehnico-economice întocmită de Ocolul Silvic Stejarul Zalău în scopul
efectuării unor lucrări de împăduriri pentru pădurea proprietatea publică a
Municipiului Zalău.
Hotărârea 399 din 23 decembrie 2020 privind adoptarea unor măsuri
privind administrarea pădurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău
pentru anul 2021.
Hotărârea 398 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea modificării
documentației tehnico-economice aferente lucrărilor de reparații „Reparații
capitale strada Lacului - amenajare platformă stație autobuz și trotuar” din
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 397 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea acordării unui
sprijin financiar elevului Bolduț Patrik.
Hotărârea 396 din 23 decembrie 2020 privind actualizarea bugetului
proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și
D111 din Municipiul Zalău”.

395/23.12.2020

394/23.12.2020

393/23.12.2020

392/10.12.2020

391/10.12.2020

390/10.12.2020

389/10.12.2020
388/10.12.2020

387/10.12.2020

386/10.12.2020

385/10.12.2020

384/10.12.2020

Hotărârea 395 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea execuției
bugetului local la data de 30.11.2020, pe cele două secțiuni, respectiv
secțiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, execuția bugetului
instituțiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a bugetului
creditului intern.
Hotărârea 394 din 23 decembrie 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.
Hotărârea 393 din 23 decembrie 2020 privind modificarea, începând cu
anul fiscal 2021, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale
și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în
procent de 3,8%.
Hotărârea 392 din 10 decembrie 2020 privind aprobarea modificării
documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor „Reparații capitale sat
Stână, zona caselor cu nr. 149 – 154”, „Strada Fabricii – covor asfaltic
carosabil, podeț și rigola pământ”, ,,Cartier Dumbrava Nord – zona bloc SB
35 – SB39” și „Cartier Simion Bărnuțiu – alee pietonală” din Municipiul
Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 391 din 10 decembrie 2020 privind modificarea și
completarea HCL nr. 165 din 24.05.2018, cu modificările și completările
ulterioare, care reglementează activitatea de administrare, întreținere și
exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului
Zalău.
Hotărârea 390 din 10 decembrie 2020 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 262 din 10 august 2020 referitor
la aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul “Mobilitate urbană
durabilă Zalău 2023. Etapa II” și a bugetului aferent.
Hotărârea 389 din 10 decembrie 2020 privind aprobarea programelor
de activitate actualizate ale SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2020.
Hotărârea 388 din 10 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Zalău şi bugetul instituţiilor finanţate integral sau partial
din venituri proprii şi subvenţii respectiv modificarea listei de investiții pentru
anul 2020.
Hotărârea 387 din 10 decembrie 2020 pentru adoptarea unor măsuri
privind demararea procedurii de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de
Administrație la SC Transurbis SA Zalău respectiv la SC Citadin Zalău SRL.
Hotărârea 386 din 10 decembrie 2020 privind stabilirea limitelor
mandatelor de reprezentare ale persoanelor desemnate prin hotărâre a
Consiliului local al municipiului Zalău să reprezinte asociatul /acționarul
Municipiul Zalău în A.G.A la SC Citadin Zalău SRL respectiv SC Transurbis
SA.
Hotărârea 385 din 10 decembrie 2020 privind constituirea comisiei de
selecție pentru evaluarea activității membrilor Consiliului de administrație
care solicită reînnoirea mandatelor/ desfășurarea procedurii de selecție a
candidaților ce vor fi propuși pentru funcțiile de administratori la SC
Transurbis SA Zalău și la SC Citadin Zalău SRL.
Hotărârea 384 din 10 decembrie 2020 privind mandatarea
reprezentanților Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Transurbis SA
Zalău, respectiv la SC Citadin Zalău SRL conform dispozițiilor legale
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prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice.
Hotărârea 383 din 10 decembrie 2020 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea
Calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza
municipiului Zalău.
Hotărârea 382 din 10 decembrie 2020 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților
de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului
Zalău.
Hotărârea 381 din 10 decembrie 2020 privind desemnarea
reprezentantului Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Asociațiilor,
respectiv în Consiliul Director, ale Asociației Silvice Stejarul Zalău și ale
Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU.
Hotărârea 380 din 10 decembrie 2020 privind desemnarea
reprezentanților Municipiului Zalău în Asociația Orașe Energie în România OER și în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România
(ALZIAR).
Hotărârea 379 din 10 decembrie 2020 privind modificarea componenței
Comisiei locale de ordine publică a municipiului Zalău.
Hotărârea 378 din 10 decembrie 2020 privind reorganizarea Comisiei
pentru analiza cererilor de repartizare a locuințelor sociale.
Hotărârea 377 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea documentației
tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea
blocului de locuințe sociale- Bl.C3 din municipiul Zalău”.
Hotărârea 376 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea participării
Municipiului Zalău la proiectul ”E-Școala Zalău” și a bugetului aferent.
Hotărârea 375 din 20 noiembrie 2020 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 și a Hotărârii Consiliului Local nr.
331/15.11.2019, modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr.
228/25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 324/17.09.2020, ce
reglementează transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat
de SC Transurbis SA Zalău.
Hotărârea 374 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului
Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
din municipiul Zalău pentru anul şcolar 2021-2022.
Hotărârea 373 din 20 noiembrie 2020 privind transmiterea în folosință
gratuită Episcopiei Române Unite cu Roma – Parohia Greco-Catolică Ortelec,
a spaţiului situat în Municipiul Zalău, str. Moigradului, nr. 1/A, bl. Ortelec,
ap. 2, parter, în suprafaţă de 47,58 mp, în scopul desfăşurării activităţii
specifice cultului religios.
Hotărârea 372 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea Devizului
general, faza PT, actualizat, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței
energetice a blocului de locuințe V1 din Municipiul Zalău”, str. Crișan nr. 2.
Hotărârea 371 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea Devizului
general, faza PT, actualizat, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței
energetice a blocului de locuințe P+8 din Municipiul Zalău”, str. Simion
Bărnuțiu nr. 25.
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Hotărârea 370 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea execuției
bugetului local, a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții, precum și a bugetului creditului intern, aferent
primelor 3 trimestre ale anului 2020 pe cele două secțiuni – secțiunea de
funcționare și secțiunea de dezvoltare.
Hotărârea 369 din 20 noiembrie 2020 privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Zalău, a bugetului instituțiilor finanțate integral sau
parțial din venituri proprii și subvenții aprobat pentru anul 2020 precum și
modificarea listei de investiții pentru anul 2020.
Hotărârea 368 din 20 noiembrie 2020 privind stabilirea destinației de
locuințe sociale pentru imobilul Bloc C3, situat în Municipiul Zalău, str.
Dumbrava nr. 48, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 367 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea vânzării
terenului identificat în CF nr. 72084 Zalău, nr. cad. 72084, în suprafață de 151
mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 72,
în favoarea proprietarilor construcției edificată pe terenul proprietate privată a
Municipiului Zalău.
Hotărârea 366 din 20 noiembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 801 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării realizării unui drum public care va comunica cu strada Simion
Bărnuțiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Hotărârea 365 din 20 noiembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 330 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public prevăzut în PUZ ”Modificare PUZ Dealul
Morii”, strada nr.12 și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public
al Municipiului Zalău.
Hotărârea 364 din 20 noiembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 139 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Morii și trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 363 din 20 noiembrie 2020 privind acceptarea unei donații
în domeniul public al Muncipiului Zalău oferită de proprietarii Crecan IoanGheorghe și soția Crecan Sonia-Natalia.
Hotărârea 362 din 20 noiembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 55 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Titu Maiorescu și trecerea acestuia
din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 361 din 20 noiembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra a două imobile teren intravilan, liber de sarcini, necesare
asigurării tramei drumului public strada Dr. Ioan Pușcaș și strada Iulian Domșa
și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului
Zalău.
Hotărârea 360 din 20 noiembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
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privat, asupra imobilului teren intravilan de 37 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 359 din 20 noiembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan de 70 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Pârâului și trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 358 din 20 noiembrie 2020 privind acordarea unor facilități
la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la
art.15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele
măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru prorogarea unor termene.
Hotărârea 357 din 20 noiembrie 2020 privind modificarea
documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de reparații capitale
Strada Fabricii – covor asfaltic carosabil, podeț și rigolă pământ și Cartier
Dumbrava Nord-zona bloc SB35 - SB39 din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 356 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea încheierii unui
Acord de înfrățire între Municipiul Zalău, județul Sălaj din România și
Comuna Răzeni, raionul Ialoveni din Republica Moldova.
Hotărârea 355 din 20 noiembrie 2020 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 lunile iulie,
august și septembrie 2020.
Hotărârea 354 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea cererii de
eșalonare a obligațiilor fiscale de plată datorate de către doamna Pirui Andreea
Claudia bugetului local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 353 din 20 noiembrie 2020 de modificare și completare a
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr.182/28.05.2020 privind
stabilirea gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare a Serviciului de
salubrizare-activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, aprobarea
tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziție publică
în condițiile Legii nr.98/2016, a studiului de oportunitate și fundamentare și a
documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de
salubrizare-activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în Municipiul
Zalău.
Hotărârea 352 din 20 noiembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în concesiunea
Asocierii SC Neon Lighting SRL și SC Citadin Zalău SRL, în baza
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat
public în Municipiul Zalău, nr.24040/2016.
Hotărârea 351 din 20 noiembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Grădiniței cu Program Normal nr.13 Ortelec-Zalău.
Hotărârea 350 din 20 noiembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Liceului Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr.27799 din 12.09.2002.
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Hotărârea 349 din 20 noiembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Școlii Gimnaziale “Corneliu Coposu” Zalău, în baza Protocolului de
administrare nr.27798 din 12.09.2002.
Hotărârea 348 din 20 noiembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Școlii Gimnaziale “Porolissum” Zalău, în baza Protocolului de administrare
nr.27789 din 12.09.2002.
Hotărârea 347 din 20 noiembrie 2020 privind trecerea din domeniul
public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în
vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării a 3 Puncte
gospodăresti proprietatea Municipiului Zalău și retragerea unor bunuri din
administrarea și gestionarea ADI ECODES Sălaj.
Hotărârea 346 din 20 noiembrie 2020 privind retragerea din
concesiunea SC Citadin Zalău SRL a bunurilor proprietatea privată a
Municipiului Zalău aprobate la casare și valorificare conform HCL nr.
61/20.02.2020 modificată prin HCL nr. 196/25.06.2020, în urma inventarierii
anuale 2019.
Hotărârea 345 din 20 noiembrie 2020 privind retragerea din
administrarea operatorului de transport SC Transurbis SA Zalău, a bunurilor
proprietatea Municipiului Zalău, aprobate la casare și valorificare în baza HCL
nr.61/20.02.2020 modificată prin HCL 196/25.06.2020 în urma inventarierii
anuale 2019.
Hotărârea 344 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea tipului de
licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în
vederea vânzării cantității de 20,28 mc de masă lemnoasă fasonată provenită
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 343 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea prețului de
referință al masei lemnoase pentru anul de producție 2021 și a prețului de
vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietatea
publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 342 din 20 noiembrie 2020 privind regularizarea taxei de
reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocurile
de locuințe C2 și C3, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.
Hotărârea 341 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea achiziției unui
teren în suprafață de 1834 mp aflat în proprietatea privată a Companiei
Naționale de Căi Ferate CFR S.A. în vederea realizării unor investiții de
interes public local în zona Gării CFR.
Hotărârea 340 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru amplasare monument de for
public – statuia lui Mihai Viteazul – amenajare spațiu (alei pietonale și
mobilier urban)” b-dul Mihai Viteazul zona blocului Scala.
Hotărârea 339 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire 2 locuințe
semicolective, amenajări exterioare și împrejmuire pe teren proprietate privată
înscris în C.F. nr. 70868 Zalău, nr. cad. 70868, în suprafață de 2972,00 mp,
situat în intravilanul localităţii Zalău, strada Vânătorilor, nr.26”, beneficiară
Moldovan Eugenia.
Hotărârea 338 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuințe
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semicolective, împrejmuire teren și amenajări exterioare pe teren proprietate
privată în suprafaţă de 3495 mp, situat în intravilanul localităţii Zalău, pe
strada Salamon Jozsef nr.24, beneficiar SC Tefisall Imob SRL.
Hotărârea 337 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe
semicolective cu două apartamente, împrejmuire teren și amenajări
exterioare”, str. Mihai Eminescu nr. 72, beneficiar SC Tefisall Imob SRL.
Hotărârea 336 din 10 noiembrie 2020 privind desemnarea
viceprimarului care va fi primul înlocuitor de drept al Primarului municipiului
Zalău.
Hotărârea 335 din 10 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarilor
Municipiului Zalău.
Hotărârea 334 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea Comisiilor
de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.
Hotărârea 333 din 10 noiembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de
şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în
perioada noiembrie – decembrie 2020.
Hotărârea 332 din 22 octombrie 2020 privind modificarea Programului anual
de activitate pentru întreținere, reparații curente și reparații capitale străzi, întreținere
și reparații colectare și canalizare ape pluviale, întreținere și amenajare cursuri de ape
necodificate, apobat prin HCL 319/17.09.2020 al S.C. Citadin Zalău S.R.L. pentru
anul 2020, Anexa 1.
Hotărârea 331 din 22 octombrie 2020 privind prelungirea termenului de
valabilitate al documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal “SERVICII DE
INTERES GENERAL – STRADA MĂCIEŞILOR”, beneficiar Municipiul Zalău,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 304 din
19.11.2014.
Hotărârea 330 din 22 octombrie 2020 privind trecerea din proprietatea
publică a Municipiului Zalău și administrarea Consiliului Local în proprietatea
publică a Statului Român, a imobilelor terenuri în suprafață totală de 145.774 mp
situate în extravilanul Municipiului Zalău, necesare realizării lucrării de utilitate
publică de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între
DN1F, km 79+625-DJ191C".
Hotărârea 329 din 22 octombrie 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău și bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii și subvenții aprobat pentru anul 2020.
Hotărârea 328 din 22 octombrie 2020 privind alegerea preşedintelui de
şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în luna
octombrie 2020.
Hotărârea 327 din 17 septembrie 2020 privind modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 271 din 27.08.2020 privind
aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Zalău.
Hotărârea 326 din 17 septembrie 2020 privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 75 mp, 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 325 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea completării
Hotărârii Consiliului Local nr. 444 din 20.12.2018 privind aprobarea majorării
cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Zalău în calitate de membru
asociat al Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Someș-Tisa.
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Hotărârea 324 din 17 septembrie 2020 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 și a Hotărârii Consiliului Local nr.
331/15.11.2019, modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228/25.06.2020, ce
reglementează transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat de SC
Transurbis SA Zalău.
Hotărârea 323 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentelor de
Organizare și Funcționare pentru serviciile sociale care funcționează în cadrul
Direcției de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea 322 din 17 septembrie 2020 privind încheierea unui acord de
organizare eveniment între Municipiul Zalău și PK Denim SRL, în scopul organizării
evenimentului „Haidaț pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”.
Hotărârea 321 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Zalău pentru perioada 2021-2026.
Hotărârea 320 din 17 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții pentru anul 2020.
Hotărârea 319 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea modificării
Programului anual de activitate pentru întreținere, reparații curente și reparații
capitale străzi, întreținere și reparații colectare și canalizare ape pluviale, întreținere
și amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat prin Anexa 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr.286 din 27.08.2020, al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2020.
Hotărârea 318 din 17 septembrie 2020 privind atestarea apartenenței la
domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF 7969, nr.
cadastral 110/4.109/3/IX, situat în municipiul Zalău,
str. Gheorghe Doja, nr.
42, bl. D42, ap.9, parter.
Hotărârea 317 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea modificării
volumului de masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul
Zalău pentru anul 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului
Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 16 decembrie 2019 și
Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 25 iunie 2020.
Hotărârea 316 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea tipului de licitație,
a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării
cantității de 41,42 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 315 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea încheierii unui acord
de parteneriat cu Agenția de dezvoltare regională nord-vest în scopul accesării de
fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 20142020.
Hotărârea 314 din 17 septembrie 2020 privind atestarea apartenenței la
domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF 3871/N Zalău,
nr. cadastral 5040-C1-U2 reprezentând apartamentul nr. 2 situat la parterul blocului
”Ortelec”, str. Moigradului nr. 1A, municipiul Zalău.
Hotărârea 313 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea documentației
tehnico-economice aferentă lucrării de Reparații capitale stradă în sat Stâna, zona
caselor cu nr. 149-154, din Municipiul Zalău, județul Sălaj.
Hotărârea 312 din 17 septembrie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea
Grădiniței cu Program Prelungit Nr.12 Zalău, în baza Protocolului de administrare
nr. 27782 din 12.09.2002.
Hotărârea 311 din 17 septembrie 2020 privind prelungirea duratei folosinței
gratuite acordate Poliției Locale Zalău, pentru spațiul situat în Municipiul Zalău, bdul Mihai Viteazu nr. 23/A.
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Hotărârea 310 din 17 septembrie 2020 privind completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 200/29.06.2017 de aprobare a stimulentului financiar pentru
elevii care au obținut rezultate deosebite la învățătură în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 536/2016.
Hotărârea 309 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan urbanistic zonal pentru parcelare lot existent conform subzona
locuințelor cu regim mic de înălţime și funcţiuni complementare propuse situate în
exteriorul limitei construite protejate LFCM3” pentru imobilul teren proprietate
privată a numiţilor Ghile Gavrilă și soția Ghile Rodica Elena, situat în intravilanul
municipiului Zalău strada Romană.
Hotărârea 308 din 04 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău în vederea adoptării măsurilor ce se impun pentru punerea în
aplicare a OUG nr. 144/2020.
Hotărârea 307 din 04 septembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de
şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în luna
septembrie 2020.
Hotărârea 306 din 27 august 2020 privind aprobarea coridorului de mobilitate
integrat str. Valea Miții – str. M. Eminescu, mun. Zalău.
Hotărârea 305 din 27 august 2020 privind retragerea din folosința gratuită a
Palatului Copiilor a unor spații aflate în administrarea Şcolii gimnaziale „Iuliu
Maniu”.
Hotărârea 304 din 27 august 2020 privind aprobarea cererii de eșalonare a
obligațiilor fiscale de plată datorate de către domnul Feher Șandor la bugetul local al
Municipiului Zalău.
Hotărârea 303 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol
de colaborare între Municipiul Zalău, în calitate de proprietar, Casa Municipală de
Cultură Zalău, în calitate de administrator și Asociația Pro Teatru.
Hotărârea 302 din 27 august 2020 privind încheierea unui Protocol de
colaborare cu Asociația Pro Teatru în scopul organizării și desfășurării evenimentului
cultural ”Curtea Artiștilor 2020” în municipiul Zalău în perioada 28 august- 30
septembrie 2020.
Hotărârea 301 din 27 august 2020 privind aprobarea noului Stat de funcții al
Creșei ”Voinicel” Zalău ca urmare a înființării unei grupe suplimentare.
Hotărârea 300 din 27 august 2020 privind încheierea unui Protocol de
colaborare în scopul organizării și desfășurării serviciului public de educație
antepreșcolară în cadrul Creșei ”Voinicel ” Zalău.
Hotărârea 299 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 13510 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumurilor publice prevăzute în PUZ “Modificare PUZ Dealul
Morii ”, str. nr.2, nr.9, nr.10, nr.12, nr.13, şi trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 298 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 1827 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public prevăzut în PUZ “Modificare PUZ Dealul Morii”
, str.nr.15 și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului
Zalău.
Hotărârea 297 din 27 august 2020 privind completarea Anexei nr.1 la
Contractul de delegare nr. 36269 din 10/08/2010, privind bunurile de retur transmise
în concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L., cu bunurile recepționate în baza

Procesului–verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 69972 din 26.09.2019 și în
baza documentațiilor cadastrale a terenurilor aferente unor străzi.
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Hotărârea 296 din 27 august 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții, a bugetului creditului intern precum și modificarea listei
de investiții aprobată pentru anul 2020.
Hotărârea 295 din 27 august 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferentă lucrării “Modernizare strada Industriei și strada Valea Mițiiparțial” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 294 din 27 august 2020 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
A16 și SCALA.
Hotărârea 293 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 13 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Crângului și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău
Hotărârea 292 din 27 august 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr.51 din 20.02.2020 pentru 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 2020 pe fiecare asociație și fundație în parte.
Hotărârea 291 din 27 august 2020 privind regularizarea taxei de reabilitare
termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocurile de locuințe Gulliver
și L ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.
Hotărârea 290 din 27 august 2020 privind modificarea Contractelor de
administrare nr.60618/13.11.2014, respectiv nr.30669/03.07.2012 – încheiate între
Municipiul Zalău și Casa Municipală de Cultură – Zalău.
Hotărârea 289 din 27 august 2020 privind completarea Anexei nr.1, privind
bunurile de retur transmise în concesiunea S.C Compania de Apă Someş S.A prin
Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic
Someş-Tisa, în baza Contractului de delegare nr. 26717/12.07.2006, cu bunurile
reprezentând branşamente de apă şi racorduri canal menajer.
Hotărârea 288 din 27 august 2020 privind modificarea Anexei 2 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 165 din 24.05.2018 de aprobare a Regulamentului Serviciului
de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău – activitatea de
administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat
al Municipiului Zalău, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea 287 din 27 august 2020 privind modificarea titularului
Contractului de Concesiune nr. 40167 din data de 12.08.2009 și actualizarea situației
juridice a terenului identificat în C.F. nr. 52391, situat în municipiul Zalău, b-dul
Mihai Viteazul, nr.58, bl. T-2, adiacent apartamentului nr.1.
Hotărârea 286 din 27 august 2020 privind aprobarea modificării Programului
anual de activitate pentru întreținere, reparații curente și capitale străzi și drumuri
comunale, întreținere și reparații colectare și canalizare ape pluviale, întreținere și
amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat prin Anexa 2 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 234 din 23.07.2020, al S.C. Citadin Zalău S.R.L pentru anul 2020.
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Hotărârea 285 din 27 august 2020 privind modificarea anexei nr.6 la
Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din
Municipiul Zalău nr. 24040/01.04.2016.
Hotărârea 284 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 166 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Tușer Teodor și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 283 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 573 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Pescarilor și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 282 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 482 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Pescarilor și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 281 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 185 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Vânătorilor și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 280 din 27 august 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 55 mp, liber de sarcini, necesar asigurării
tramei drumului public strada Romană și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 279 din 27 august 2020 privind declanșarea procedurii de
expropriere pentru cauză de utilitate publică de către Municipiul Zalău, în calitate
de expropriator, a imobilelor ce constituie coridorul de expropriere în vederea
realizării a două rezervoare de apă în cadrul investiției publice - ”Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în
perioada 2014-2020” ce urmeazǎ a fi implementat de Compania de Apǎ SOMEŞ
S.A.
Hotărârea 278 din 27 august 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferentă lucrării de reparații capitale “ Cart.Dumbrava Nord modernizare şi relocare PG” din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
Hotărârea 277 din 27 august 2020 privind modificarea Contractului de
Superficie încheiat cu DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ PENTRU
SIGURANȚA ALIMENTELOR SĂLAJ în sensul diminuării suprafeței de teren,
proprietatea Municipiului Zalău, de la 3782 mp, la 3762 mp.
Hotărârea 276 din 27 august 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferentă lucrărilor de Reparații capitale”Strada Fabricii-covor asfaltic
carosabil, podeț și rigolă pamânt” și Reparații capitale” Strada Pârâului- covor
asfaltic carosabil și rigolă prefabricată” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 275 din 27 august 2020 privind aprobarea tipului de licitație, a
prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării
cantității de 66,38 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 274 din 27 august 2020 privind completarea anexelor privind
bunurile de retur transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza contractului
de delegare nr.36269 din 10.08.2010 și în administrarea SADP Zalău, în baza
contractului de administrare nr.36254 din 10.08.2010.
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Hotărârea 273 din 27 august 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferentă lucrării de ”Reparații capitale Cartier Dumbrava Nord- zona
bloc SB35- SB39” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Hotărârea 272 din 27 august 2020 în vederea aprobării dezlipirii unui imobil
și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafață de 27
mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Avram Iancu, adiacent
apartamentului nr.1 din blocul D111, str. Gheorghe Doja, nr. 89.
Hotărârea 271 din 27 august 2020 privind aprobarea Nomenclaturii stradale
a Municipiului Zalău.
Hotărârea 270 din 27 august 2020 privind modificarea Statului de funcții al
Poliției Locale Zalău prin transformarea unor funcții publice specifice de execuție de
polițist local ca urmare a promovării în grad profesional.
Hotărârea 269 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol
de colaborare în vederea susținerii editării, tipăririi, difuzării și promovării Revistei
“ Caiete Silvane”.
Hotărârea 268 din 27 august 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală nouă precum și dotarea
cu echipamente corespunzătoare activității de producție în cadrul Mecanica CD
SRL”, str. Fabricii, nr. 10, mun. Zalău, jud. Sălaj, beneficiar SC Mecanica CD SRL.
Hotărârea 267 din 27 august 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire supermarket LIDL, amenajări
accesuri și operațiuni notariale”, bd. Mihai Viteazu nr. 91A, beneficiar SC Samtex
SA pentru LIDL România SCS.
Hotărârea 266 din 17 august 2020 privind predarea către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de
Investiții ”C.N.I.„ S.A. a amplasamentului situat în mun. Zalău, str. Stadionului, nr.5,
jud. Sălaj și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
”Construire bază sportivă TIP 2, str. Stadionului, nr.5, municipiul Zalău, județul
Sălaj”
Hotărârea 265 din 10 august 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci locuințe cu câte două
apartamente” str. Pădurii nr. 26, beneficiar Construct Plus Design SRL.
Hotărârea 264 din 10 august 2020 privind prelungirea Contractului de
delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activități de
deratizare, dezinsecție și dezinfecție în Municipiul Zalău nr. 42326 din 14.09.2012.
Hotărârea 263 din 10 august 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Realizare spații de garare
acoperite pentru autobuze electrice”.
Hotărârea 262 din 10 august 2020 privind aprobarea participării Municipiului
Zalău la proiectul ”Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023, Etapa II” și a bugetului
aferent.
Hotărârea 261 din 23 iulie 2020 privind aprobarea vânzării terenului
identificat în CF nr. 68943 Zalău, nr. cad. 68943, în suprafață de 1839 mp, situat în
intravilanul municipiului Zalău, str. Valea Miții, în favoarea proprietarei
construcțiilor deținute pe terenul proprietatea privată a Municipiului Zalău.
Hotărârea 260 din 23 iulie 2020 privind transmiterea în concesiunea SC
Citadin Zalău SRL a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Zalău în Poienile
Aghireș - zonă destinată pentru activităţile de picnic.
Hotărârea 259 din 23 iulie 2020 privind neasumarea organizării și derulării
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor
aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative, prevăzute de “Programul pentru școli al
României” de către Consiliul local al municipiului Zalău.
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Hotărârea 258 din 23 iulie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 28 mp, liber de sarcini, necesar asigurării
tramei drumului public strada Artur Văitoianu și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 257 din 23 iulie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 41 mp, liber de sarcini, necesar asigurării
tramei drumului public strada Artur Văitoianu și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 256 din 23 iulie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 13 mp, liber de sarcini, necesar asigurării
tramei drumului public strada Artur Văitoianu și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 255 din 23 iulie 2020 privind modificarea documentațiilor tehnicoeconomice aferente lucrărilor “Amenajare loc de căsătorii-Parc Central”, „Strada
Aleea Marin Preda-covor asfaltic carosabil” și „Executare cu proiectare a lucrărilor
de amenajare a zonei de picnic din Poienile Aghireș, inclusiv dotările necesare” și
aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrării „Cartier Simion
Bărnuțiu-alee pietonală” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 254 din 23 iulie 2020 privind modificarea Contractului de delegare
a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în
Municipiul Zalău către operatorul SC Transurbis SA Zalău, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 331/15.11.2019.
Hotărârea 253 din 23 iulie 2020 privind încheierea unui protocol de
colaborare între Municipiul Zalău și PK Denim SRL, în scopul organizării
evenimentului Cinema Drive 2020.
Hotărârea 252 din 23 iulie 2020 privind aprobarea completării obiectului
Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între
Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău, cu bunul mobil reprezentând
„Căsută din lemn” pentru amenajarea unui canton silvic.
Hotărârea 251 din 23 iulie 2020 privind completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii
Consiliului Local nr. 377 din 16.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului
public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2020, cu tariful de închiriere pentru
ocuparea ocazională a domeniului public – Amfiteatrul din Parcul Municipal Zalău.
Hotărârea 250 din 23 iulie 2020 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 249 din 23 iulie 2020 privind modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului
Zalău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 2 din
23.01.2020.
Hotărârea 248 din 23 iulie 2020 privind aprobarea noului Plan de Analiză și
Acoperire a Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat.
Hotărârea 247 din 23 iulie 2020 privind prelungirea termenului de valabilitate
a documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal “Zona Rezidențială
Mogyoros”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 249
din 22.09.2014.
Hotărârea 246 din 23 iulie 2020 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 lunile martie, aprilie, mai și iunie 2020.
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Hotărârea 245 din 23 iulie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 78 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 244 din 23 iulie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 310 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Slt. Tușer Teodor și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren
intravilan de 77 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
Hunedoarei și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Hotărârea 242 din 23 iulie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 4 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Begoniilor și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 241 din 23 iulie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 36 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Sărmaș și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul
public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 240 din 23 iulie 2020 privind desemnarea unui delegat al
Consiliului Local al Municipiului Zalău în cadrul Comisiei locale de recrutareîncorporare.
Hotărârea 239 din 23 iulie 2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de
parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația „Călător prin România”.
Hotărârea 238 din 23 iulie 2020 privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii
din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării a Punctului gospodăresc nr.82
proprietatea Municipiului Zalău.
Hotărârea 237 din 23 iulie 2020 pentru actualizarea bugetului proiectului
„Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox ”Sf. Nicolae” din municipiul
Zalău”.
Hotărârea 236 din 23 iulie 2020 privind aprobarea participării Municipiului
Zalău la proiectul ,,Planificare strategică și management educațional modern în
Municipiul Zalău” și a bugetului aferent.
Hotărârea 235 din 23 iulie 2020 privind completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 210 din 25 iunie 2020 privind aprobarea transmiterii în administrarea SC
Transurbis SA Zalău a bunurilor achiziționate în cadrul obiectivului de investiții
“Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistem de e-ticketing
și sisteme conexe, stații de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice”.
Hotărârea 234 din 23 iulie 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții, precum și modificarea listei de investiții aprobate pe
anul 2020.
Hotărârea 233 din 23 iulie 2020 privind aprobarea execuției bugetului local,
a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții,
precum și a bugetului creditului intern, aferent semestrului I 2020 pe cele două
secțiuni – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.
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Hotărârea 232 din 23 iulie 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism
„Plan urbanistic zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajare
platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, amenajare
spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente utilități și operațiuni
cadastrale/notariale”, str. Corneliu Coposu nr. 75C, beneficiari: Berar Daniel-Viorel,
Berar-Chindriș Gabriela-Lavinia și Berar Maria-Lavinia.
Hotărârea 231 din 23 iulie 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal ”Pentru Construire Complex Comercial și Rezidențial,
Amenajări Exterioare și Împrejmuire” strada Corneliu Coposu nr. FN. parcelă
înscrisă pe nr.cad.61340, nr. cad. 56206, nr. cad. 54418 respectiv nr. cad. 54419
beneficiar SC DRUM INSERV SRL.
Hotărârea 230 din 23 iulie 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal ”Pentru construire Complex comercial și rezidențial de tip
mixed-use developement, amenajări exterioare și împrejmuire”, situat în Zalău,
Bulevardul Mihai Viteazul, înscris în C.F. nr. 58309 Zalău, nr. cad. 58309, în
suprafață de 5.085,00 mp. beneficiar S.C. MULTICOM S.R.L.
Hotărârea 229 din 23 iulie 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism
Plan Urbanistic de Detaliu – ”Construire 3 locuințe semicolective cu 3 apartamente
fiecare, respectiv împrejmuire teren” strada Gheorghe Doja nr.65, beneficiar S.C.
ITSIRC INVEST S.R.L.
Hotărârea 228 din 25 iunie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr.331 din 15 noiembrie 2019 și a Hotărârii Consiliului Local nr.443 din 20
decembrie 2018 ce reglementează transportul public local în comun în municipiul
Zalău prestat de SC Transurbis SA Zalău.
Hotărârea 227 din 25 iunie 2020 privind aprobarea alipirii a unui număr de
șase terenuri situate în intravilanul Municipiului Zalău, în scopul realizării unui drum
public –prelungire strada Vânătorilor.
Hotărârea 226 din 25 iunie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate în domeniul privat, asupra unui
număr de șase terenuri libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public –
strada Vânătorilor.
Hotărârea 225 din 25 iunie 2020 privind solicitarea trecerii unor imobile din
domeniul public al Statului Român aflate în concesiunea Companiei Naționale de
Căi Ferate “CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Zalău și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 224 din 25 iunie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al SC Transurbis SA Zalău pentru anul 2020.
Hotărârea 223 din 25 iunie 2020 privind modificarea volumului de masă
lemnoasă aprobat la vânzare prin licitație publică prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 307 din 24.10.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 358 din 28.11.2019 și
aprobarea vânzării volumului de 69,64 mc GO ca lemn de foc de calitate superioară.
Hotărârea 222 din 25 iunie 2020 privind închirierea prin licitație publică a
unor spații, proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea
Liceului de artă „Ioan Sima” Zalău, temporar disponibile, în vederea desfășurării de
activități instructiv – educative.
Hotărârea 221 din 25 iunie 2020 privind închirierea prin licitație publică a
unor spații, proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea
Liceului de artă „Ioan Sima” Zalău, temporar disponibile, în vederea desfășurării de
activități instructiv – educative.
Hotărârea 220 din 25 iunie 2020 privind aprobarea alipirii unor imobile
terenuri situate în intravilanul și extravilanul Municipiului Zalău, în vederea
construirii străzii Someșului și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul
public al Municipiului Zalău
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Hotărârea 219 din 25 iunie 2020 privind aprobarea preluării fără plată în
proprietatea privată a Municipiului Zalău, a Autoturismului Skoda Octavia 1,9 TDI,
transmis de Tribunalul Sălaj.
Hotărârea 218 din 25 iunie 2020 privind aprobarea modificării volumului de
masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru
anul 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 16 decembrie 2019.
Hotărârea 217 din 25 iunie 2020 privind aprobarea tipului de licitație, a
prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării
cantității de 81,59 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 216 din 25 iunie 2020 privind modificarea și completarea
contractului de delegare a gestiunii nr. 36269/10.08.2010 aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 208/06.08.2010.
Hotărârea 215 din 25 iunie 2020 privind regularizarea taxei de reabilitare
termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din Blocul de locuințe A96 ca
urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.
Hotărârea 214 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului
de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei
publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău prin transformarea unor funcții
publice vacante de execuție de nivel superior în funcții publice de nivel inferior,
desființarea unei funcții de natură contractuală și înființarea unei funcții publice de
execuție și transformarea unor funcții publice în urma promovării în grad profesional
superior.
Hotărârea 213 din 25 iunie 2020 privind aprobarea criteriilor, procedurilor
pentru selecția, numirea și eliberearea din funcția contractuală de conducere de
director executiv al clubului sportiv “Sport Club Municipal Zalău” instituție publică
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 212 din 25 iunie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 4271 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumurilor publice străzile Begoniilor și Zambilelor și trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 211 din 25 iunie 2020 privind modificarea Hotărârii de Consiliu
Local nr. 119 din 26.03.2020 privind aprobarea vânzării locuinței construită din
fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str.
Olarilor, nr.64A, bloc O4, ap. 13, în favoarea titularului contractului de închiriere.
Hotărârea 210 din 25 iunie 2020 privind aprobarea transmiterii în
administrarea SC Transurbis SA Zalău a bunurilor achiziționate în cadrul
obiectivului de investiții “Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total
coborâtă, sistem de e-ticketing și sisteme conexe, stații de încărcare cu energie
electrică a autobuzelor electrice”, cuprins în proiectul cu finanțare nerambursabilă
“Mobilitate urbană durabilă Zalău 2013”, SMIS 122136.
Hotărârea 209 din 25 iunie 2020 privind închirierea prin atribuire directă
Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat – Filiala Sălaj a unui spațiu
proprietatea Municipiului Zalău, situat în Piaţa Iuliu Maniu nr. 4-6, clădirea
Transilvania Corp C - monument istoric.
Hotărârea 208 din 25 iunie 2020 privind modificarea Hotărârii de Consiliu
Local nr. 132/26.03.2020 privind aprobarea cererii de finanțare “Modernizarea și
extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău, Etapa II” și a
bugetului aferent.
Hotărârea 207 din 25 iunie 2020 privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău a construcției Cămin
Cultural Ortelec în vederea scoaterii din funcțiune, casării și aprobarea desființării
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Hotărârea 206 din 25 iunie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă lucrărilor de reparaţii capitale „strada Fabricii – covor asfaltic
carosabil și rigola de pământ” și ,,Strada Aleea Marin Preda – covor asfaltic
carosabil” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Hotărârea 205 din 25 iunie 2020 privind modificarea Anexei nr.2 a HCL nr.
165 din 24.05.2018 prin care s-a aprobat noul Regulament al Serviciului de
administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău–activitatea de
administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat
al Municipiului Zalău, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea 204 din 25 iunie 2020 privind modificarea Anexei nr.2 a HCL nr.
165 din 24.05.2018 prin care s-a aprobat noul Regulament al Serviciului de
administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău–activitatea de
administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat
al Municipiului Zalău, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea 203 din 25 iunie 2020 privind acceptarea unei donaţii în
proprietatea privată a Municipiului Zalău reprezentând o construcție, situată pe
strada Avram Iancu, adiacentă blocului N15, oferită de proprietarii acestuia Petruț
Adriana Claudia și Alin Grigore.
Hotărârea 202 din 25 iunie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 49 mp, liber de sarcini, necesar asigurării
tramei drumului public strada Pârâului și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 201 din 25 iunie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 106 mp, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Pescarilor și trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 200 din 25 iunie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 179 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 199 din 25 iunie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 13 mp, liber de sarcini, necesar asigurării
tramei drumului public strada Petru Rareș și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 198 din 25 iunie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 312 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 197 din 25 iunie 2020 privind cuprinderea în domeniul public al
municipiului Zalău și completarea Anexei nr.1, privind bunurile de retur transmise
în concesiunea SC Compania de Apă Somes SA prin Asociaţia Regională pentru
Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, în baza Contractului
de delegare nr.26717/12.07.2006, cu bunuri reprezentând branşamente de apă şi
racorduri canal menajer.
Hotărârea 196 din 25 iunie 2020 privind abrogarea parțială a Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 61 din 20.02.2020 privind trecerea din
domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în

195/25.06.2020

194/25.06.2020

193/25.06.2020

192/25.06.2020

191/25.06.2020

190/25.06.2020

189/25.06.2020

188/25.06.2020
187/25.06.2020

186/25.06.2020

185/25.06.2020

184/25.06.2020

183/25.06.2020

182/28.05.2020

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 2019.
Hotărârea 195 din 25 iunie 2020 privind aprobarea demersurilor de dezlipire
a unui imobil, teren identificat în CF 61966 în suprafață de 44 mp, proprietatea
Municipiului Zalău și încheierea unei tranzacții cu proprietarul inițial al imobilului
domnul But Mihai Danuț Vasile pentru terenul în suprafață de 27 mp provenit din
dezlipire.
Hotărârea 194 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Devizului General
actualizat la faza PT aferent lucrărilor ce intră în sarcina UAT Zalău pentru obiectivul
de investiții “Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Cinematografului
Scala din municipiul Zalău, județul Sălaj”.
Hotărârea 193 din 25 iunie 2020 privind modificarea redevenței datorate de
operatorul S.C. Compania de Apă Someș S.A. Municipiului Zalău, în baza
Contractului de delegare nr. 26717/12.07.2006.
Hotărârea 192 din 25 iunie 2020 privind aprobarea prelungirii Protocolului
de colaborare nr.46142 din 18.06.2019 încheiat între Municipiul Zalău și SC Niva
Prod Com SRL, privind realizarea infrastructurii fizice pentru instalarea unor rețele
de comunicații electronice.
Hotărârea 191 din 25 iunie 2020 privind aprobarea încheierii Proiectului de
parteneriat educațional “Ai carte, ai parte!” proiect inițiat de Școala Gimnazială
Mihai Eminescu Zalău.
Hotărârea 190 din 25 iunie 2020 privind retragerea din folosința gratuită a
Instituției Prefectului-Județul Sălaj a suprafeței de 300 mp din Complexul
Agroalimentar-Piața Centrală Zalău, cu teren aferent în suprafață de 122 mp și
completarea anexei privind bunurile de retur transmise în administrarea Serviciului
de Administrare a Domeniului Public Zalău.
Hotărârea 189 din 25 iunie 2020 privind actualizarea Regulamentului pentru
emiterea avizului de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe
domeniul public și privat al municipiului Zalău, a normelor și tehnologiei de refacere,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 12 din 19 ianuarie
2011.
Hotărârea 188 din 25 iunie 2020 privind completarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Zalău”.
Hotărârea 187 din 25 iunie 2020 privind însușirea Raportului informării și
consultării publicului pentru etapa elaborării propunerilor preliminare privind
documentația de urbanism “Actualizarea Planului Urbanistic General al
Municipiului Zalău și Regulamentului local de urbanism aferent acestuia”.
Hotărârea 186 din 25 iunie 2020 privind acordarea unor facilități la plata
impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri în baza OUG nr.69/2020
privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum
și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
Hotărârea 185 din 25 iunie 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local
al Municipiului Zalău și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții pe anul 2020 și modificarea listei de investiții.
Hotărârea 184 din 25 iunie 2020 privind aprobarea documentației de urbanism
„Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie auto” str. Corneliu Coposu, lângă
stația de carburanți Lukoil, beneficiar SC Tothal Custom Consulting SRL.
Hotărârea 183 din 25 iunie 2020 privind alegerea președintelui de ședință ce
va conduce ședințele Consiliului Local al municipiului Zalău în perioada iunieaugust 2020.
Hotărârea 182 din 28 mai 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
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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.
Hotărârea 181 din 28 mai 2020 privind prelungirea duratei de dare în folosință
gratuită acordată Palatului Copiilor Zalău prin HCL nr. 113/11.05.2015 și
transmiterea în folosință gratuită a unor spații suplimentare situate în incinta Școlii
Gimnaziale „Iuliu Maniu”.
Hotărârea 180 din 28 mai 2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului
de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.
Hotărârea 179 din 28 mai 2020 privind modificarea Protocolului de
colaborare nr. 85043 din 25.11.2019 încheiat între Municipiul Zalău și Asociația
PRO TEATRU aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.
334 din 15.11.2019.
Hotărârea 178 din 28 mai 2020 privind completarea Anexei nr. 1 la
Contractul de administrare nr. 36254 din 10.08.2010 privind bunurile de retur
transmise în administrarea SADP Zalău.
Hotărârea 177 din 28 mai 2020 privind aprobarea documentației tehnico
economice întocmită de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău în scopul efectuării
lucrărilor de cultură și refacere a pădurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău
și transmiterea acordului proprietarului privind trecerea animalelor domestice prin
fondul forestier.
Hotărârea 176 din 28 mai 2020 privind completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr.108 din 17 martie 2020 ”privind retragerea din
folosința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău” a
autoturismului marca DACIA, tipul LOGAN proprietatea privată a Municipiului
Zalău și transmiterea acestuia în folosința Poliției Locale Zalău pe perioada pentru
care s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României”.
Hotărârea 175 din 28 mai 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru
dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție a energiei electrice din Municipiul
Zalău.
Hotărârea 174 din 28 mai 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferentă lucrării de: Reparații capitale ”Strada Lacului - amenajare
platformă stație autobus și trotuar” și Reparații capitale ”Strada Cerbului-canalizare
pluvială și amenajare loc de parcare”, din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Hotărârea 173 din 28 mai 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferentă lucrării de Reparații capitale Cartier Gradina Onului – canalizare
pluvială din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Hotărârea 172 din 28 mai 2020 privind aprobarea noului Program anual de
activitate pentru întreținere, reparații curente și reparații capitale străzi, întreținere și
reparații colectare și canalizare ape pluviale, întreținere și amenajare cursuri de ape
necodificate, reparații statui și monumente- al S.C Citadin Zalău S.R.L. pentru anul
2020.
Hotărârea 171 din 28 mai 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 116 din 8 decembrie 1997 privind aniversarea la 1.VIII 1998 a 525 de ani
de atestare documentară a municipiului Zalău și declararea zilei de 1.VIII ca Zi a
municipiului Zalău și adoptarea unor măsuri pentru anul 2020.
Hotărârea 170 din 28 mai 2020 aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului
financiar familiilor cu copii de vârstă preșcolară care au domiciliul pe raza
Municipiului Zalău care beneficiază de servicii oferite de bone.
Hotărârea 169 din 28 mai 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău și bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii aprobat pentru anul 2020, precum și modificarea listei de investiții aprobată
pentru anul 2020.
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Hotărârea 168 din 28 mai 2020 privind instituirea la nivelul Municipiului
Zalău a unor facilități și măsuri fiscale în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea
și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,precum și pentru instituirea
unor măsuri fiscale.
Hotărârea 167 din 28 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Dealul Morii„ inițiată și finanțată de
Municipiul Zalău.
Hotărârea 166 din 15 mai 2020 privind aprobarea cuantumului alocației de
hrană pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență Zalău dată fiind starea de alertă
instituită la nivel național.
Hotărârea 165 din 15 mai 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local
al Municipiului Zalău și bugetului activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții pe trimestrul II 2020.
Hotărârea 164 din 15 mai 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 91 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Constantin Dobrogeanu Gherea și trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 163 din 15 mai 2020 privind completarea anexelor privind bunurile
de retur transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza contractului de
delegare nr. 36269/2010 și în administrarea SADP Zalău în baza contractului de
administrare nr.36254/2010, cu bunurile recepționate în urma finalizării obiectivului
de investiții “Amenajare sens giratoriu la intersecţia str. General Dragalina cu B-dul
Mihai Viteazul”.
Hotărârea 162 din 15 mai 2020 privind aprobarea documentației de urbanism
„Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcelele cu nr. cad.
68830, nr. cad. 69248 privind utilizarea funcționalã a terenurilor și reglementãri
urbanistice” pentru imobilul format din terenuri proprietăți private a numitei S.C.
RADU CONSTRUCT S.R.L., respectiv S.C. CRIȘAN REZIDENȚIALE S.R.L.
Hotărârea 161 din 15 mai 2020 privind prelungirea termenului de valabilitate
a documentației de urbanism Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău și
Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 117 din 17.05.2010.
Hotărârea 160 din 30 aprilie 2020 privind suportarea din creditele bugetare
aprobate în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, a costurilor pentru masa
acordată beneficiarilor din Centrul Social de Urgenţă Zalău şi a angajaţilor centrului
pe perioada stării de urgenţă, izolați la locul de muncă.
Hotărârea 159 din 30 aprilie 2020 privind completarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 71135 din
19.11.2018, încheiat cu SC TRANSURBIS SA Zalău, pentru perioada stării de
urgență.
Hotărârea 158 din 30 aprilie 2020 privind solicitarea trecerii unor bunuri din
domeniul public al Statului Român, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru
Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, în domeniul public al Municipiului
Zalãu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalãu.
Hotărârea 157 din 30 aprilie 2020 privind completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Zalău.
Hotărârea 156 din 30 aprilie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr.143 din 26.03.2020 privind aprobarea unor măsuri
economice și fiscal bugetare în contextul circumstanțelor excepționale create de
focarul COVID -19.
Hotărârea 155 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea unei cereri de modificare
a duratei de recuperare a sumelor avansate de către Municipiul Zalău, reprezentând
taxă de reabilitare termică stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
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Hotărârea 154 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Contractului
de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău
și Ocolul Silvic Stejarul Zalău.
Hotărârea 153 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea diminuării suprafeței
imobilului-teren, situat în mun. Zalău, str. Tipografilor, nr.4, jud. Sălaj, identificat în
CF nr. 68627 Zalău, cu nr. cadastral 68627, de la 3782 mp, la 3762 mp (conform
măsurătorilor), imobil proprietatea privată a Municipiului Zalău.
Hotărârea 152 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii
patrimoniului Consiliului Local al Municipiului Zalău pe anul 2019.
Hotărârea 151 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea rectificării bugetului
local al Municipiului Zalău și bugetului activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții pe trimestrul II 2020.
Hotărârea 150 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local
aferent trim. I 2020 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 149 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidențial și
comercial” str. Corneliu Coposu nr. 73A, beneficiar SC Tranger SA.
Hotărârea 148 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci locuințe semicolective
cu câte două apartamente” str. Sărmaș nr. 38, beneficiar Crișan Rezidențiale SRL.
Hotărârea 147 din 30 aprilie 2020 privind modificarea Anexei nr. 2 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 24.05.2018 de aprobare a Regulamentului
Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău –
activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului
public și privat al Municipiului Zalău, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea 146 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea coeficienților urbanistici în
scopul construirii unui complex școlar, str. Cloșca nr. 27, beneficiar Eparhia
Reformată de pe lângă Piatra Craiului.
Hotărârea 145 din 26 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului de
Ordine Interioară pentru Sport Club Municipal Zalău.
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Hotărârea 144 din 26 martie 2020 privind aprobarea subvenționării unor
servicii sociale pentru furnizorii de servicii sociale pe perioada situației de urgență.
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Hotărârea 143 din 26 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri economice
și fiscal bugetare în contextul circumstanțelor excepționale create de focarul COVID19.
Hotărârea 142 din 26 martie 2020 privind completarea Procedurii de stabilire,
declarare și achitare a taxei de reabilitare termică, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.361 din 23.11.2017.
Hotărârea 141 din 26 martie 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2020.
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Hotărârea 140 din 26 martie 2020 privind completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr. 106 din 17 martie 2020 privind aprobarea
achiziționării serviciului de dezinfecție pentru combaterea infecției cu
CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 în spațiile închise a unităților de învățământ, ale
Primăriei Municipiului Zalău și altor unități din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Zalău, cu servicii ce vor fi prestate în scările de bloc.
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Hotărârea 139 din 26 martie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare terenuri în vederea construirii de
locuințe individuale pe parcelele rezultate” str. Pescarilor nr. 44-46, beneficiari
Szalontai Ferenc, Szalontai Elena și soțul Szalontai Alexandru.
Hotărârea 138 din 26 martie 2020 privind aprobarea executării unor lucrări
suplimentare la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a Liceului de
Artă Ioan Sima din municipiul Zalău”, cod SMIS 110451.
Hotărârea 137 din 26 martie 2020 privind actualizarea bugetului proiectului
Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău,
SMIS 110346 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/06.06.2018.
Hotărârea 136 din 26 martie 2020 privind închirierea prin atribuire directă
Partidului PRO ROMÂNIA a unui spațiu proprietatea Municipiului Zalău, situat în
Piaţa Iuliu Maniu, clădirea Transilvania Corp A - monument istoric.
Hotărârea 135 din 26 martie 2020 privind completarea/modificarea anexei 1a la contractul de delegare nr. 36269/2010 încheiat cu SC Citadin Zalău SRL, privind
bunurile de retur, în baza documentațiilor cadastrale a terenurilor aferente unor străzi.
Hotărârea 134 din 26 martie 2020 privind vânzarea terenului identificat în CF
nr. 67785 Zalău, nr. cad. 67785, în suprafață de 22 mp, situat în intravilanul
municipiului Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. 18, bl. B21, adiacent apartamentului nr.23,
județul Sălaj, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe terenul
concesionat.
Hotărârea 133 din 26 martie 2020 privind aprobarea tipului de licitație, a
prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării
cantității de 35,00 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 132 din 26 martie 2020 privind aprobarea participării Municipiului
Zalău la proiectul “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din
municipiul Zalău. Etapa II” și a bugetului aferent.

131/26.03.2020

Hotărârea 131 din 26 martie 2020 privind necesitatea modificării Anexei 2
Program de transport și circulație aprobat prin HCL nr. 331 din 15 noiembrie 2019.

130/26.03.2020

Hotărârea 130 din 26 martie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 109 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 129 din 26 martie 2020 privind acceptarea unei donaţii în domeniul
public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Dobocan Mihai-Adrian și soția
Dobocan Crina-Monica.
Hotărârea 128 din 26 martie 2020 privind acceptarea unei donaţii în domeniul
public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Ciobanu Ștefan și soția Ciobanu
Elena-Nina.
Hotărârea 127 din 26 martie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 50 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Veronica de Sălaj și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 126 din 26 martie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 35 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Giurgiului și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.

129/26.03.2020

128/26.03.2020

127/26.03.2020

126/26.03.2020

125/26.03.2020

124/26.03.2020

123/26.03.2020

122/26.03.2020

121/26.03.2020

120/26.03.2020

119/26.03.2020

118/26.03.2020

117/26.03.2020

116/26.03.2020

115/26.03.2020

114/26.03.2020

113/26.03.2020

Hotărârea 125 din 26 martie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 38 mp, necesar asigurării tramei drumului public strada
Careiului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului
Zalău.
Hotărârea 124 din 26 martie 2020 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 2020.
Hotărârea 123 din 26 martie 2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului
înscris în CF 66317, cu nr. Cad. 66317, în suprafață de 40 mp, proprietatea privată
a Municipiului Zalău și încheierii unei tranzacții cu proprietarul inițial al imobilului,
domnul Pop Petru Ioan cu privire la terenul în suprafață de 29 mp.
Hotărârea 122 din 26 martie 2020 privind transmiterea în administrarea și
gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunului
recepționat în cadrul lucrărilor privind "Amenajare punct gospodăresc de colectare
selectivă a deșeurilor", situat pe str. Torentului în zona Liceului de Artă “Ioan Sima”
Zalău.
Hotărârea 121 din 26 martie 2020 privind retragerea din administrarea SADP
Zalău și transmiterea în folosința gratuită a Instituției Prefectului-Județul Sălaj, a
unei suprafețe de 300 mp, la etajul 1, din spațiul situat în Complexul Agroalimentar
– Piața Centralã Zalău, str. Simion Oros, nr. 5, cu teren aferent în suprafațã de 122
mp, în vederea desfãșurãrii activitãții Serviciului Public Comunitar Regim Permise
Conducere și înmatricularea Vehiculelor Sălaj.
Hotărârea 120 din 26 martie 2020 privind schimbarea destinației din locuință
socială în locuință de necesitate a apartamentului nr.9 situat în Municipiul Zalău str.
Spicului, nr.11 și repartizarea acestuia.
Hotărârea 119 din 26 martie 2020 privind aprobarea vânzării locuinței
construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul
Zalău, str. Olarilor, nr.64A, bloc O4, ap. 13, în favoarea titularului contractului de
închiriere.
Hotărârea 118 din 26 martie 2020 privind aprobarea prelungirii
Contractului de administrare nr. 14876 din 30.03.2010, încheiat între Municipiul
Zalău și Direcția de Asistență Socială Zalău, având ca obiect imobilul situat pe Aleea
Kiss Karoly, nr. 3, în vederea desfășurării activității „Centrului de zi pentru
integrarea socială a persoanelor fără adăpost”.
Hotărârea 117 din 26 martie 2020 privind prelungirea duratei folosinței
gratuite acordată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Zona Metropolitană
Zalău” pentru spațiul situat în Municipiul Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.11.
Hotărârea 116 din 26 martie 2020 privind modificarea inventarului bunurilor
proprietatea privată a Municipiului Zalău date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL
și SC Compania de Apă Someș SA Cluj-Napoca prin Asociația Regională pentru
Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, în sensul diminuării
cu bunurile aprobate la casare și valorificare conform Hotărârii Consiliului Local nr.
30/31.01.2019.
Hotărârea 115 din 26 martie 2020 privind modificarea anexei nr. 6 la
Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din
Municipiul Zalău nr. 24040/01.04.2016.
Hotărârea 114 din 26 martie 2020 privind aprobarea modificării Anexei
13 a Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului
general al Municipiului Zalău pentru anul 2020.
Hotărârea 113 din 26 martie 2020 privind aprobarea contului de încheiere
al exerciţiului bugetar pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Zalău.
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Hotărârea 112 din 26 martie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcela cu
nr. cad. 62738, din locuințe individuale izolate în locuințe semicolective cu două
apartamente” str. Marin Sorescu nr. 15, beneficiari Moldovan Eugenia și soțul
Moldovan Traian.
Hotărârea 111 din 26 martie 2020 privind modalitatea de desfășurare a
ședintelor Consiliului local al Municipiului Zalău, a comisiilor de specialitate a
consiliului local, pe perioada situației de urgență.
Hotărârea 110 din 18 martie 2020 privind alocarea suplimentară a sumei de
450.000 lei pentru ACS Volei Municipal Zalău, prin încheierea unui act adițional la
Contractul de finanțare nr. 61/06.01.2020.
Hotărârea 109 din 18 martie 2020 privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău în vederea asigurării sumelor necesare achiziționării unor
produse și materiale de către SC Citadin Zalău SRL și adoptarea unor măsuri pentru
prevenirea răspândirii noului tip de Coronavirus-SARS-CoV2 la nivelul
municipiului Zalău.
Hotărârea 108 din 17 martie 2020 privind retragerea din folosința Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău” a autoturismului marca
DACIA, tipul LOGAN proprietatea privată a Municipiului Zalău și transmiterea
acestuia în folosința Poliției Locale Zalău pe perioada pentru care s-a instituit starea
de urgență pe teritoriul României.
Hotărârea 107 din 17 martie 2020 privind aprobarea documentației tehnico –
economice aferente lucrării ”Executare cu proiectare a lucrărilor de amenajare a
zonei de picnic din Poienile Aghireș, inclusiv dotările necesare” din Municipiul
Zalău, județul Sălaj.
Hotărârea 106 din 17 martie 2020 privind aprobarea achiziționării serviciului
de dezinfecție pentru combaterea infecției cu CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 în
spațiile închise a unităților de învățământ, ale Primăriei Municipiului Zalău și altor
unități din subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 105 din 17 martie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedință
ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada
MARTIE-MAI 2020.
Hotărârea 104 din 27 februarie 2020 privind schimbarea destinației unor
imobile, parte a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ
preuniversitar de stat, respectiv schimbarea destinației imobilului Școala Primară din
localitatea Stână, parte componentă a municipiului Zalău, în scopul refuncționalității
unor terenuri neutilizate și amenajării spații verzi.
Hotărârea 103 din 27 februarie 2020 privind schimbarea destinației unor
imobile, parte a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ
preuniversitar de stat, respectiv diminuarea suprafețelor de teren aferente Școlii
Gimnaziale „Corneliu Coposu” din Municipiul Zalău, în scopul refuncționalității
unor terenuri neutilizate și amenajării spații verzi.
Hotărârea 102 din 27 februarie 2020 privind schimbarea destinației unor
imobile, parte a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ
preuniversitar de stat, respectiv diminuarea suprafețelor de teren aferente Liceului de
Artă „Ioan Sima” din Municipiul Zalău, în scopul refuncționalității unor terenuri
neutilizate și amenajării spații verzi.
Hotărârea 101 din 27 februarie 2020 privind aprobarea Devizului general,
faza PT, pentru obiectivul de investiții ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de
locuinţe A16 din Municipiul Zalău”.
Hotărârea 100 din 27 februarie 2020 privind aprobarea Devizului general,
faza PT, pentru obiectivul de investiții ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de
locuinţe SB15 din Municipiul Zalău”.

99/27.02.2020

98/27.02.2020
97/27.02.2020

96/27.02.2020

95/27.02.2020

94/27.02.2020

93/27.02.2020

92/27.02.2020

91/27.02.2020

90/27.02.2020

89/27.02.2020

88/27.02.2020

87/27.02.2020

86/27.02.2020

Hotărârea 99 din 27 februarie 2020 privind aprobarea Devizului general, faza
PT, pentru obiectivul de investiții ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de
locuinţe Scala din Municipiul Zalău”.
Hotărârea 98 din 27 februarie 2020 hotărâre privind alocarea unei sume din
bugetul local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 97 din 27 februarie 2020 privind predarea către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii Proiect tip –„Construire bază sportivă TIP 1, str.
Făgetului, nr. 41, municipiul Zalău, jud. Sălaj”din muncipiul Zalău, judeţul Sălaj.
Hotărârea 96 din 27 februarie 2020 privind predarea către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire BAZIN DIDACTIC DE
ÎNOT” – din Municipiul Zalău, str. Făgetului nr.39, Județul Sălaj” din muncipiul
Zalău, judeţul Sălaj.
Hotărârea 95 din 27 februarie 2020 privind modificarea tarifului de închiriere
a terenurilor cu destinația de pajisti permanente aprobat prin HCL nr. 377/
16.12.2019, precum și închirierea prin licitatie publică a unei păjisti proprietatea
privată a Municipiului Zalău.
Hotărârea 94 din 27 februarie 2020 privind modificarea art.5 al Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Zalău nr.371 din 28.11.2019 privind închirierea
prin licitație publică a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Zalău
aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău, temporar
disponibile.
Hotărârea 93 din 27 februarie 2020 privind mandatarea reprezentantului
Consiliului Local al Municipiului Zalău în Comisia de negociere a Contractului
Colectiv de muncă în cadrul SC TRANSURBIS SA.
Hotărârea 92 din 27 februarie 2020 privind modificarea componenței
organelor de conducere ale unităților de învățământ, respectiv a unor comisii, ca
urmare a încetării și validării unui mandat de consilier local.
Hotărârea 91 din 27 februarie 2020 privind aprobarea vânzării locuinței
construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul
Zalău, str. Viitorului, nr.15, bloc DM 11, în favoarea titularului contractului de
închiriere.
Hotărârea 90 din 27 februarie 2020 privind vânzarea prin licitaţie publică a
imobilului teren în suprafață de 536 mp, situat în municipiul Zalău, b-dul Mihai
Viteazu, proprietatea privată a Municipiului Zalău.
Hotărârea 89 din 27 februarie 2020 privind încheierea unui protocol de
colaborare între Municipiul Zalău și partenerii – Asociația pentru dezvoltare durabilă
Viitorplus, TenarisSilcotub Zalău, Colegiul Național Silvania Zalău și Liceul
Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău, în vederea amenajării și întreținerii în comun de
spații verzi.
Hotărârea 88 din 27 februarie 2020 privind aprobarea încheierii unui Acord
de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația “ Colegiul Național Silvania” în
vederea derulării proiectului “Hub-ă tinerească de Zalău”.
Hotărârea 87 din 27 februarie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii
Gimnaziale “George Coșbuc” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27784
din 12.09.2002.
Hotărârea 86 din 27 februarie 2020 aprobarea concesionării prin atribuire
directă Bisericii Penticostale ”Noua Speranță” a terenului în suprafaţă de 576 mp
identificat în Cartea Funciară nr. 70510 Zalău, situat în municipiul Zalău, str. General
Ion Dragalina, adiacent construcțiilor existente, în vederea extinderii acestora cu o
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Hotărârea 85 din 27 februarie 2020 privind aprobarea taxei de reabilitare
termică a blocului de locuințe P15 finanțată din fonduri europene prin Programul
Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Hotărârea 84 din 27 februarie 2020 privind regularizarea taxei de reabilitare
termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din Blocurile de locuințe D4 și
D30-32 ca urmarea finalizării lucrărilor de reabilitare termică.
Hotărârea 83 din 27 februarie 2020 privind aprobarea participării
Municipiului Zalău la proiectul ,,Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II” și
a bugetului afferent.
Hotărârea 82 din 27 februarie 2020 privind aprobarea documentatiei tehnico
– economice, faza SF cu elemente specifice din DALI, actualizata, pentru obiectivul
de investitii ”Modernizare DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor,
Moigradului și Cetății”.
Hotărârea 81 din 27 februarie 2020 privind aprobarea documentatiei tehnico
– economice, faza SF cu elemente specifice din DALI, actualizata, pentru obiectivul
de investitii ”Pietonizare strada Unirii”.
Hotărârea 80 din 20 februarie 2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferentă lucrării de ”Reparații capitale strada M.Eminescu- covor asfaltic
carosabil și trotuar, canalizare pluvială și rigolă pământ” din Municipiul Zalău, jud.
Sălaj.
Hotărârea 79 din 20 februarie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra a
două imobile terenuri intravilane de 61 mp și 190 mp, libere de sarcini, necesare
asigurării tramei drumului public strada Dr. Ioan Pușcaș și strada Lalelelor și trecerea
acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 78 din 20 februarie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 32 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Tipografilor și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 77 din 20 februarie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan și extravilan de 930 mp, liber de sarcini, necesar asigurării
tramei drumului public strada Morii și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 76 din 20 februarie 2020 privind abrogarea punctului 20.4 din
Anexa nr. 2 a HCL a municipiului Zalău nr. 377/2019 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2020 și modificarea Contractelor de administrare
nr.60618/13.11.2014, respectiv nr.30669/03.07.2012 – încheiate între Municipiul
Zalău și Casa Municipală de Cultură – Zalău.
Hotărârea 75 din 20 februarie 2020 privind adoptarea unor măsuri pentru
demolarea unor clădiri – Puncte termice dezafectate, respectiv, trecerea lor din
domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în
vederea scoaterii din funcţiune, casării, demolarii precum și valorificarea
materialelor rezultate în urma demolării.
Hotărârea 74 din 20 februarie 2020 privind aprobarea vânzării unei locuințe
construită și din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul
Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.10C, bloc IAIFO, în favoarea titularului contractului de
închiriere.
Hotărârea 73 din 20 februarie 2020 privind aprobarea noului Regulament de
Organizare și Funcționare al Poliției Locale Zalău.
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Hotărârea 72 din 20 februarie 2020 privind aprobarea Statului de funcții al
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău și al Direcției publice
comunitare de evidență a persoanelor Zalău.
Hotărârea 71 din 20 februarie 2020 privind aprobarea cererii de eșalonare a
obligațiilor fiscale de plată datorate de către domnul Pop Florin Gheorghe bugetului
local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 70 din 20 februarie 2020 privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice aferente lucrărilor de reparații capitale „Amenajare loc de
căsătorii-Parc Central” și “Reparații capitale strada Pârâului-rigolă și asfalt
carosabil” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 69 din 20 februarie 2020 privind aprobarea tipului de licitație, a
prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării
cantității de 99,93 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Hotărârea 68 din 20 februarie 2020 privind propunerea de atribuire în
proprietatea numitului Iordache Dantes-Roland a suprafeţei de 100 mp teren
intravilan identificat în C.F. nr. 1933 ind Zalău, nr. top 59/b/1/II, în vederea înaintării
pentru emiterea Ordinului Prefectului.
Hotărârea 67 din 20 februarie 2020 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 ianuarie 2020.
Hotărârea 66 din 20 februarie 2020 privind aprobarea cererii de eșalonare a
obligațiilor fiscale de plată datorate de către Handbal Club Zalău bugetului local al
Municipiului Zalău.
Hotărârea 65 din 20 februarie 2020 privind închirierea prin atribuire directă
a unui spațiu situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.9, în vederea
desfășurării activității Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate-filiala Sălaj.
Hotărârea 64 din 20 februarie 2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr.311/26.10.2017 prin care s-a transmis în
administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj imobilul Punct Termic nr.8.
Hotărârea 63 din 20 februarie 2020 transmiterea în administrarea și
gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunurilor
recepționate în baza Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor privind
realizarea unor puncte gospodărești de colectare selectivă a deșeurilor în sistem
controlat.
Hotărârea 62 din 20 februarie 2020 privind prelungirea duratei folosinței
gratuite acordată Clubului Sportiv Municipal Zalău prin contractul de comodat
nr.7922 din 08.02.2017.
Hotărârea 61 din 20 februarie 2020 privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii
din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor propuse la casare cu ocazia
inventarierii anuale a patrimoniului public şi privat al municipiului Zalău pe anul
2019.
Hotărârea 60 din 20 februarie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică și privată a Municipiului Zalău, aferente serviciilor
date în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău, în
concesiunea SC Citadin Zalău SRL și SC Compania de Apă Someș SA Cluj-Napoca,
ca urmare a valorificării inventarului pe anul 2019.
Hotărârea 59 din 20 februarie 2020 completarea inventarului bunurilor
proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în concesiunea Asocierii SC
Neon Lighting SRL Cluj Napoca și SC Citadin Zalău SRL.
Hotărârea 58 din 20 februarie 2020 privind modificarea inventarului
bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea

SC Citadin Zalău SRL și administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului
Public Zalău, în baza Proceselor verbale de recepție.
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Hotărârea 57 din 20 februarie 2020 privind acordarea dreptului de uz și
servitute cu titlu gratuit în favoarea S.D.E.E. Transilvania Nord SA - Sucursala
Zalău, asupra terenului în suprafaţă de 20 mp, situat pe str. Gh. Doja, în vederea
amplasării unui post de transformare - lucrarea de investiţii “Racordare la rețeaua
electrică a stației de încărcare cu energie electrică autobuze electrice”.
Hotărârea 56 din 20 februarie 2020 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, zona Bulevardul Mihai Viteazu (amenajarea accesului în Parcul Municipal
Zalău și realizarea unor locuri de parcare în vecinătatea blocurilor C3, B120 și
Punctului termic nr.21).
Hotărârea 55 din 20 februarie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcțiuni mixte
P+2, amenajări exterioare, racorduri și branșamente” str. Simion Oros nr. 4,
beneficiară SC Conti SRL.
Hotărârea 54 din 20 februarie 2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării Municipiului Zalău la proiectul” Amenajarea de spații verzi pe imobile
abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa II ” și a bugetului aferent.
Hotărârea 53 din 20 februarie 2020 privind aprobarea încheierii contractelor
de parteneriat pentru învățământul DUAL, în cadrul Liceului Tehnologic “Mihai
Viteazul” pentru anul școlar 2020-2021.
Hotărârea 52 din 20 februarie 2020 privind completarea Regulamentului
pentru finanţarea programelor sportive organizate în condițiile Legii nr. 69/2000 de
către cluburile sportive de drept privat înființate pe raza unității administrative
teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale
certificatului de identitate sportivă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
179/27.06.2019.
Hotărârea 51 din 20 februarie 2020 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
2020 pe fiecare asociație și fundație în parte.
Hotărârea 50 din 20 februarie 2020 privind actualizarea anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.271 din 19.09.2019 privind
aprobarea contractării de către Municipiul Zalău a unui împrumut bancar intern în
vederea asigurării cofinanțării și contribuției acestuia la realizarea unor obiective de
investiții de interes local cu finanțare europeană nerambursabilă.
Hotărârea 49 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 al S.C.CITADIN Zalău SRL.
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Hotărârea 48 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 al S.C.Transurbis S.A. Zalău.
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Hotărârea 47 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Zalău pe anul 2020
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Hotărârea 46 din 20 februarie 2020 privind validarea mandatului de consilier
local al dlui CHERECHEȘ DAN NICU candidat al Partidului Național Liberal la
alegerile locale din 5 iunie 2016.
Hotărârea 45 din 20 februarie 2020 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al d-lui BÎRSAN CRISTIAN CLAUDIU candidat al
Partidului Național Liberal și vacantarea locului de consiler local.
Hotărârea 44 din 23 ianuarie 2020 privind trecerea unui imobil – teren, din
proprietatea publică în cea privată a Municipiului Zalău și încheierea unei tranzacții
cu proprietarul inițial al imobilului, domnul Ceaca Florin Ioan.

45/20.02.2020

44/23.01.2020

43/23.01.2020

42/23.01.2020

41/23.01.2020

40/23.01.2020

39/23.01.2020

38/23.01.2020

37/23.01.2020

36/23.01.2020

35/23.01.2020

34/23.01.2020

33/23.01.2020

32/23.01.2020

31/23.01.2020

30/23.01.2020

29/23.01.2020

Hotărârea 43 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea HCL nr.331 din 15
noiembrie 2019 de aprobare a atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău,
către operatorul SC Transurbis SA Zalău.
Hotărârea 42 din 23 ianuarie 2020 privind vânzarea prin licitație publică a
imobilului teren împrejmuit cu construcții situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe
Doja, nr. 57, proprietatea privată a Municipiului Zalău.
Hotărârea 41 din 23 ianuarie 2020 privind încheierea unui Contract de
superficie cu titlu gratuit, între Municipiul Zalău în calitate de beneficiar și SC
Transurbis SA Zalău în calitate de proprietar, în vederea implementării proiectului
“Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”.
Hotărârea 40 din 23 ianuarie 2020 privind atestarea la domeniul privat al
Muncipiului Zalău a imobilului – teren în suprafață totală de 348 mp situat în
Municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64, județul Sălaj.
Hotărârea 39 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea vânzării unei locuințe
construită și din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul
Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.10C, bloc IAIFO, în favoarea titularului contractului de
închiriere.
Hotărârea 38 din 23 ianuarie 2020 privind propunerea calificativului pentru
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al
municipiului Zalău pentru anul 2019.
Hotărârea 37 din 23 ianuarie 2020 privind neexercitarea dreptului de
preemțiune al Municipiului Zalău privind cumpărarea apartamentului nr.6 din
imobilul monument istoric cu denumirea de “Casă”, situat în Municipiul Zalău, Piața
1 Decembrie 1918 nr. 8, înscris în Lista Monumentelor istorice 2015 cu nr. 319, sub
cod SJ-II-m-B-04983.
Hotărârea 36 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.371 din 28 noiembrie 2019 cu
privire la închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile, proprietatea publică
a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul
Zalău, temporar disponibile.
Hotărârea 35 din 23 ianuarie 2020 privind închirierea prin licitație publică a
unui spațiu din imobilul “Punct Termic nr. 7”, situat în Piața Iuliu Maniu, proprietate
publică a Municipiului Zalău, în suprafață de 23 mp, cu destinația de birou.
Hotărârea 34 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea taxei de reabilitare a
blocurilor de locuințe S18, Bloc 18, M6 și D22 finanțate din fonduri europene prin
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Hotărârea 33 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în zona bl. A4, str. Simion Bărnuțiu
(stația Transurbis), în vederea amplasării unui chioșc pentru vânzare presă,
publicaţii, vânzare carte (librării), papetărie și complementare presă.
Hotărârea 32 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Statului de funcții al
Direcției de Asistență Socială Zalău, ca urmare a modificării acestuia prin
transformarea unor posturi de natură contractuală.
Hotărârea 31 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în zona blocului SB26, str. Simion
Bărnuțiu (stația Transurbis), în vederea amplasării unui automat de lapte.
Hotărârea 30 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Zalău.
Hotărârea 29 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării Contractului
de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău
și Ocolul Silvic Stejarul Zalău.
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Hotărârea 28 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea HCL 190/27.06.2019
privind aprobarea documentației tehnico-economică aferentă lucrării ”Reparații
capitale strada Romană-covor asfaltic, rigolă și canalizare pluvială” din Municipiul
Zalău, jud. Sălaj.
Hotărârea 27 din 23 ianuarie 2020 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 decembrie 2019.
Hotărârea 26 din 23 ianuarie 2020 privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Zalău și Administrarea Consiliului Local în domeniul public al
Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, a imobilului teren în suprafață
de 600 mp, cu blocul H11, situat în intravilanul Municipiul Zalău, str. Dumbrava, nr.
60.
Hotărârea 25 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL
nr. 199 din 11 iulie 2019 ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată pentru anul 2020.
Hotărârea 24 din 23 ianuarie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 37 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Pescarilor și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 23 din 23 ianuarie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 28 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public Aleea Movileștilor și trecerea acestuia din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 22 din 23 ianuarie 2020 privind emiterea acordului Municipiului
Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
imobilului teren intravilan de 62 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Constantin Dobrogeanu Gherea și trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Hotărârea 21 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL
nr.8 din 25 ianuarie 2018 actualizată potrivit HCL nr.29 din 31 ianuarie 2019, ca
urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul
2020.
Hotărârea 20 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea dezlipirii unui imobil
teren intravilan în suprafață de 1214 mp, identificat cu număr cadastral 69665, situat
în municipiul Zalău, județul Sălaj.
Hotărârea 19 din 23 ianuarie 2020 privind acordarea dreptului de uz și
servitute cu titlu gratuit în favoarea S.D.E.E. Transilvania Nord SA - Sucursala
Zalău, asupra terenului în suprafaţă de 26 mp, situat pe str. T. Vladimirescu, în
vederea amplasării unui post de transformare - lucrarea de investiţii “Modernizare
PTZ 8035 Tribunal”.
Hotărârea 18 din 23 ianuarie 2020 privind transmiterea în administrarea și
gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunurilor
recepționate în baza Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.92979
din 20.12.2019.
Hotărârea 17 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea inventarului bunurilor
proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea Liceului
Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău, în baza Protocolului de administrare
nr.27797/2002.
Hotărârea 16 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea inventarului bunurilor
proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea Școlii

Gimnaziale „Corneliu Coposu”
nr.27798/2002.
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Zalău, în baza Protocolului de administrare

Hotărârea 15 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Devizului general, faza
PT, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de
locuințe 1B din Municipiul Zalău”, str. Simion Bărnuțiu nr. 15.
Hotărârea 14 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Devizului general, faza
PT, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de
locuințe SB42 din Municipiul Zalău”, str. Simion Bărnuțiu nr. 58.
Hotărârea 13 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Devizului general, faza
PT, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de
locuințe C din Municipiul Zalău”, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 21.
Hotărârea 12 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Devizului general, faza
PT, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de
locuințe P40 din Municipiul Zalău” str. Tudor Vladimirescu, nr.8.
Hotărârea 11 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Devizului general, faza
PT, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de
locuințe D111 din Municipiul Zalău” str. Gheorghe Doja nr.89.
Hotărârea 10 din 23 ianuarie 2020 privind actualizarea bugetului proiectului
,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 și D22 din
Municipiul Zalău”.
Hotărârea 9 din 23 ianuarie 2020 privind actualizarea bugetului proiectului
,,Grădiniță cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu
din municipiul Zalău - etapa I creșa”.
Hotărârea 8 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de
parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația Prader Willi din România pentru
implementarea Proiectului „Integrare – Servicii integrate pentru persoanele cu
dizabilități/dizabilități produse de boli rare”.
Hotărârea 7 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Listei de investiții
provizorii pe anul 2020 a Municipiului Zalău și a Programului lunar de activitate al
SC Citadin Zalău SRL pentru reparații străzi și canalizare, luna ianuarie 2020.
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Hotărârea 6 din 23 ianuarie 2020 privind actualizarea Anexei nr.1 a Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 27/31.01.2019.
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Hotărârea 5 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea listei de priorităţi stabilite
prin punctaj, pentru persoanele care au solicitat schimbarea locuinţei sociale cu o
locuinţă socială din Bloc Silvania Astralis şi repartizarea celor 16 unităţi locative din
Bloc Silvania Astralis.
Hotărârea 4 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei
și a Statului de funcții al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău.
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Hotărârea 3 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea pentru anul 2020 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 2 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea noului Regulament de
Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Hotărârea 1 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe cuplate și
împrejmuire teren” str. Crângului nr. 39A, beneficiari Huluban Lăcrămioara,
Huluban Florin, Huluban Dorin Ioan și Huluban Dorina.

