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DISPOZIŢIA nr. 773
din 29.06.2021
privind convocarea de îndată a Consiliului local al municipiului Zalău în şedinţă extraordinară
pentru data de 1 iulie 2021, orele 9.00
Primarul municipiului Zalău;
In conformitate cu prevederile ari. 134 alin.l lila, alin. 3 lit.b şi art.135 din OUG nr. 57 din 5
iulie 2019 privind Codul Administrativ;
Referatul Direcţiei Tehnice nr. 44367/29.06.2021;
în temeiul art. 155 alin.l lit.e şi art. 196 alin.l Ut b din OUG nr. 57 din 5 iulie 2019privind
Codul Administrativ;

DISPUN:
Art.l. Se convoacă de îndată Consiliul Local al municipiului Zalău, în şedinţă extraordinară,
pentru data de 1 iulie 2021, orele 09.00 ce se va desfăşura online prin mijloace electronice stabilite
prin HCL nr. 2/2020 modificată prin HCL nr. 249/2020 privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Zalău aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr.2 din 23.01.2020, cu următorul proiect al
Ordinii de zi ce constituie anexă la prezenta Dispoziţie.
(2)Accesul public la şedinţa consiliului local se va asigura pentru cetăţenii ce au domiciliul/
reşedinţa în municipiul Zalău, în baza unei solicitări scrise depusă înainte de data şedinţei, doar în
limita spaţiului disponibil în sala de şedinţă, cu asigurarea măsurilor de sănătate publică precum
şi Online prin intermediul platformei ZOOM.
Datele de acces pe platforma ZOOM vor fi comunicate solicitanţilor.
Art.2.Materialele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local vor fi puse la dispoziţia
consilierilor locali prin postarea acestora, în format electronic-PDF pe site-ul instituţiei
www.zalausj.ro-secţiunea Şedinţele Consiliului Local- Proiecte de Hotărâri.
Art.3.Consilierii locali pot formula sau depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia administraţie
publică.
Art.S.Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj, Primarul municipiului Zalău
-Direcţia administraţie publică,
-Direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului propriu
-Consilieri locali, Mass-media locală
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Anexă Ia Dispoziţia nr. 773 din 29.06.2021

Ordine de zi
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău
din data de 1 iulie 2021, orele 9.00
Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa din 1 IULIE 2021
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele
Consiliului local al municipiului Zalău în perioada iulie-septembrie 2021.
- iniţiator Primarul Municipiului Zalău
- Comisii de Specialitate - Comisia juridică
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea gestiunii directe ca modalitate de gestionare a
serviciului de iluminat public şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii către
operatorul public S.C. Citadin Zalău S.R.L. şi aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
- iniţiator Primarul Municipiului Zalău
- Comisii de Specialitate - Comisia juridică
- Comisia economică
- Comisia urbanism
- Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ
- Comisia pentru drepturile omului
3.Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei hr.l la HCL nr. 50/20.02.2020
privind împrumutul BCR, în sensul introducerii la finanţare a unor noi obiective de investiţii, precum
şi introducerea obiectivelor de investiţii nefinalizate pentru care sursele au fost asigurate din
împrumutul de la CEC Bank, rectificarea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2021 precum şi
actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2021.
- iniţiator Primarul Municipiului Zalău
- Comisii de Specialitate - Comisia juridică
- Comisia economică
- Comisia urbanism
- Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ
- Comisia pentru drepturile omului
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