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PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi, 7 aprilie 2008, cu ocazia şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Zalău.  

  La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din 
partea executivului Primăriei participă următorii:  dl. Căpîlnaşiu Radu – 
Primar al Municipiului Zalău, dl. Labo Ioan Dorel viceprimar al 
Municipiului Zalău, dl. Potroviţă Stelian - Secretar, d-na Ardelean 
Claudia- Director DAPL, dl. Tulai Ioan- Director Direcţia Patrimoniu, d-
na. Baboş Dorina - Director DASC, dl. Sandu Constantin- arhitect-şef, dl. 
Lipovan Ioan- Direcţia economică, dl. Petre Adreian- şef serviciu resurse- 
umane,  directori şi şefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului 
Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna, alte persoane interesate, 
reprezentanţii presei. 
Invitaţi reprezentanţii : DGADP-dl. director Făgărăşan Viorel, Uzina 
Electrică- dl. director Marian Viorel, Poliţia Comunitară- dl. director Bara 
Mircea, SC Transurbis- dl. director Puiu Ion. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea în site-ul 
Primăriei Municipiului Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la 
intrarea în Primăria Municipiului Zalău în data de 02.04.2008 a anunţului 
de convocare întocmit în baza  Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr. 1079/01.04.2008, precum şi prin intermediul presei locale (ordinea de 
zi a şedinţei, datele privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate 
integral   în ziarul local de mare tiraj, Sălăjeanul).   
 Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat şi prin 
comunicarea telefonică în ziua de 02.04.2008, cu precizarea datei, orei şi  
locului de desfăşurare al şedinţei. Copii ale documentelor înscrise pe 
ordinea de zi au fost înmânate consilierilor spre analiză în data de 
03.04.2008, în format electronic. 
În continuare, am consemnat următoarele: 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Având în vedere că azi trebuie să alegem un preşedinte de şedinţă pentru 
următoarele trei luni, eu fiind cel mai în vârstă consilier, îmi revine 
onoarea de a deschide lucrările şedinţei noastre de astăzi. 
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, menţionând că sunt prezenţi 
18 consilieri, din 20 convocaţi: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier 
Balogh Lucian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Prodan Onuţ, dl. 
consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Margin Gabriel Adrian, dl. 
consilier Filip Vasile, dl. consilier Haiduc Vasile, dl. consilier Trifan 
Aurel, d-na. consilier Marc Maria, dl. consilier Condea Roman Florian, 
dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, 
d-na. consilier Ciulea Simona, dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. consilier 
Pop Gheorghe, dl. consilier Vereş Ernestin şi d-na. consilier Trif Dan 
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Simona. Lipsesc următorii consilieri: dl. consilier Matyi Ştefan şi dl. 
consilier Ardelean Ioan. Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii. 
Prezenţa consilierilor pe parcursul acestei şedinţe a fost de 20 consilieri 
(dl. consilier Ardelean Ioan a sosit la ora 14:30 iar dl. consilier Matyi 
Ştefan a sosit la ora 14:40). 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Primul punct de pe ordinea de zi fiind alegerea unui preşedinte de şedinţă, 
vă rog să faceţi propuneri. 
Dl. consilier Pop Gheorghe- Eu propun ca preşedinte de şedinţă, pentru 
următoarele trei luni, să fie domnul consilier Onac Alexandru. 
Dl. consilier Filip Vasile- Propunerea mea este pentru doamna consilier 
Marc Maria. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Voi supune la vot prima propunere, cea a domnului consilier Pop 
Gheorghe. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Abţineri?- dl. consilier Filip Vasile. 
Împotrivă?- Nu sunt.                                                                                                               
 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind  
alegerea preşedintelui de sedinta pe perioada aprilie-iunie 2008. 
 
  

Se adoptă hotărârea nr. 72 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
La ordinea de zi avem un număr de 35 de proiecte de hotărâre şi 4 puncte 
diverse.  

ORDINE  DE  ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Zalău  

din data de 7 aprilie 2008, orele 14,00 
 
1.Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de sedinta pe 
perioada aprilie-iunie 2008. 
2.Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.53/10.10.2008 privind 
majorarea tarifului practicat pentru serviciul de canalizare din municipiul 
Zalău. 
3.Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire in proprietatea 
numitilor Ciorca Eugenia şi Ciorca Vasile  a unui teren in suprafata de 
250 mp, aferent locuintei din mun.Zalau str.Bujorilor nr.4/A  
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4.Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire in proprietatea 
numitilor Oprea Cristina Maria şi Vaida Bogdan Ioan  a unui teren in 
suprafata de 125 mp, aferent locuintei din mun. Zalau str. Luncii   nr.13. 
5.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei ap.7 din „Bl.B+C” 
situat în municipiul Zalău, str. Sf. Vineri nr. 10/A din locuinţă de 
necesitate în locuinţă destinată închirierii pentru tineri. 
6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea PUZ –ului  „Imobil spaţii 
comerciale şi locuinţe City Plaza” str.Prunilor beneficiar SC City Plaza 
Imobiliare SRL. 
7.Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al  serviciului public de salubrizare stradala (măturat 
stradal,spalat,stropire,întreţinere străzi şi trotuare ,,curăţarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice, colectarea  cadavrelor de animale de pe 
domeniul public si din gospodăriile populaţiei) si a caietului de sarcini  al 
acestui serviciu public.  
8.Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului de cetatean de onoare al 
municipiului Zalău d-lui Dreptate Teofil. 
9.Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului inventarierii 
patrimoniului public şi privat al Municipiului Zalău pe anul 2007. 
10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe anul 2007. 
11.Proiect de hotărâre privind   aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la 
locul de muncă.  
12.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a   Statului Român- administrarea Consiliului 
local al Municipiului Zalau, situat în municipiul Zalău, str. Porolissum, 
adiacent apartamentului nr. 2 din Bl. P87 în vederea extinderii 
constructiilor existente  proprietatea S.C. ZORILE COMPROD S.R.L. 
Zalau.  
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Moldovan Radu Eugen. 
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Dragos Ioan. 
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Kovacs Rudolf. 
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Pop Vasiliu. 
17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Bai  Szabolcs. 
18.Proiect de hotărâre privind  avizare PUZ „Ansamblu de locuinte si 
servicii Sarmas 1 si 2”, beneficiar Cojan Ionita si SC Consinit SRL Zalau. 
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19. Proiect de hotărâre privind  avizare PUZ „Ortelec Est la Doujii” 
pentru introducerea în intravilanul localităţii a unei suprafeţe de 57.500 
mp, beneficiar Hârza Călin. 
20.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a Statului Român - administrarea Consiliului 
local al Municipiului Zalau, situat în municipiul Zalău, str.Crişan, 
adiacent apartamentului nr. 56 din Bl. A-27, sc. C  în vederea extinderii 
constructiilor existente  proprietatea SC TERMOGLAS  SRL Zalau. 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului   de functii  al 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară  Zalău. 
22.Proiect de hotărâre privind  avizare PUZ „Locuinta unifamiliala P+M 
”,beneficiar Ardelean Ovidiu. 
23.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri  unui cartier din 
Municipiul Zalau. 
24.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren 
proprietatea Statului Român, aflat în administrarea Consiliului local al 
Municipiului Zalău, în favoarea Asociaţiei Bl. E24 Zalău. 
25.Proiect de hotărâre privind  incheierea unui parteneriat cu Asociatia 
Centrul de Voluntariat Zalau pentru derularea campaniei 2 %. 
26. Proiect de hotărâre  privind incheierea unui parteneriat cu Asociatia 
Handicapatilor Zalau si Organizatia "Ateliers sans frontieres" pentru 
derularea proiectului „Şantier Internaţional de Solidaritate Zalău 2008”. 
27.Proiect de hotărâre  privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a Municipiului Zalau, situat în municipiul 
Zalău, str.Aleea Astrei, adiacent apartamentelor 14 si 15 din Bl. G-160  în 
vederea extinderii constructiilor existente proprietatea SC ECO 
SOLUTION DESIGN  SRL Zalau. 
28. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al 
municipiului Zalău. 
29.Proiect de hotărâre  privind   alocarea unor sume din bugetul local pe 
anul 2008. 
 30.Proiect de hotărâre  privind  alocarea unor sume din  bugetul pe anul 
2008 al   Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale. 
31.Proiect de hotărâre  privind  alocarea unor sume din  bugetul pe anul 
2008 al   Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale-din 
taxa speciale dezinsectie deratizare. 
32.Proiect de hotărâre  privind avizarea numirii in funcţia de director a 
Grupul Şcolar Voievod Gelu a d-nei Marincaş Maria Iuliana - candidată 
declarată admisă  în urma concursului de ocupare a postului . 
33.Proiect de hotărâre  privind trecerea unor bunuri din domeniul public 
al Municipiului Zalău în domeniul privat, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării acestora. 
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34.Proiect de hotărâre  privind avizarea Procedurii de stabilire şi facturare 
a consumului de energie termică pentru consumatorii finali furnizată de 
SC Uzina Electrică Zalău. 
35.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei tehnico 
economice aferentă obiectivului de investiţii Retea de iluminat public în 
cartier Dumbrava Nord – blocuri ANL.  
Diverse  
D1.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a Statului Român - administrarea Consiliului 
local al Municipiului Zalau, situat în municipiul Zalău, str.Gh. Doja, 
adiacent  apartamentului nr. 33 din Bl. D-28 in vederea extinderii 
constructiilor existente proprietatea SC Unicarm SRL Satu-Mare. 
D2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 17 
din 14.02.2008. 
D3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice aferenta obiectivului de investitii "Echipare tehnico-edilitara, 
acces carosabil si pietonal pentru parcelele din Gradina Poporului Vest 
din municipiul Zalau. 
D4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2- Caietul de sarcini 
aprobat conform HCL 36/14.02.2008 privind trecerea unui bun din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Zalău teren şi 
construcţii reprezentând Stadionul Municipal Zalău şi aprobarea 
demarării procedurii de selectare prin licitaţie publică a ofertelor în 
vederea efectuării unui schimb de imobile-stadioane. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Punctul 1 de pe ordinea de zi a fost aprobat, deci vom trece la următorul 
punct. 
Dl secretar Potroviţă Stelian- Înainte de a trece la următorul punct de pe 
ordinea de zi, aş dori să fac o precizare, de ce au fost convocaţi 20 de 
consilieri şi nu 21. Începând de astăzi, Consiliul Local este format din 20 
de consilieri,  având în vedere că am primit copia minutei  Sentinţei civile 
nr.806/2008, în care se respinge recursul făcut de domnul consilier 
Brustan Emilian, astfel că începând cu 27 martie 2008 mandatul dânsului 
a încetat. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
2.Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.53/10.10.2008 privind 
majorarea tarifului practicat pentru serviciul de canalizare din municipiul 
Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, propune ca data să fie 
01.04.2008 şi să nu aibă efecte retroactive. 
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Dl secretar Potroviţă Stelian- Motivul pentru care apare modificarea 
este că, în hotărârea trecută nu am prins data, majorarea s-a cuprins şi de 
aceea s-a trecut data de 01.03.2008. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
D-na. consilier Marc Maria- Mi se pare corectă propunerea, adică să 
acţioneze din luna a patra. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Îmi însuşesc această propunere. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea însuşită de 
domnul primar. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.53/10.10.2008 privind majorarea tarifului practicat 
pentru serviciul de canalizare din municipiul Zalău. 
  

Se adoptă hotărârea nr. 73 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
3.Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire in proprietatea 
numitilor Ciorca Eugenia şi Ciorca Vasile  a unui teren in suprafata de 
250 mp, aferent locuintei din mun.Zalau str.Bujorilor nr.4/A . 
Ora 14:30- A sosit domnul consilier Ardelean Ioan. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
propunerea de  atribuire in proprietatea numitilor Ciorca Eugenia şi 
Ciorca Vasile  a unui teren in suprafata de 250 mp, aferent locuintei din 
mun.Zalau str.Bujorilor nr.4/A . 
 

Se adoptă hotărârea nr. 74 
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* 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
4.Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire in proprietatea 
numitilor Oprea Cristina Maria şi Vaida Bogdan Ioan  a unui teren in 
suprafata de 125 mp, aferent locuintei din mun. Zalau str. Luncii   nr.13. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
propunerea de  atribuire in proprietatea numitilor Oprea Cristina Maria şi 
Vaida Bogdan Ioan  a unui teren in suprafata de 125 mp, aferent locuintei 
din mun. Zalau str. Luncii   nr.13. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 75 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
5.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei ap.7 din „Bl.B+C” 
situat în municipiul Zalău, str. Sf. Vineri nr. 10/A din locuinţă de 
necesitate în locuinţă destinată închirierii pentru tineri. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, nu s-a pronunţat 
deoarece nu am găsit justificare. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Margin Adrian - De ce este necesar? 
Dl. consilier Onac Alexandru- Cel care a primit această locuinţă este din 
blocul E-24 şi şi-a cumpărat casă iar acest apartament a rămas liber. 
Blocul era, iniţial, ANL. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Alte discuţii sau întrebări dacă mai sunt?-
Nu sunt. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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* 

Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
schimbarea destinaţiei ap.7 din „Bl.B+C” situat în municipiul Zalău, str. 
Sf. Vineri nr. 10/A din locuinţă de necesitate în locuinţă destinată 
închirierii pentru tineri. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 76 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea PUZ –ului  „Imobil spaţii 
comerciale şi locuinţe City Plaza” str.Prunilor beneficiar SC City Plaza 
Imobiliare SRL. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind  
aprobarea PUZ –ului  „Imobil spaţii comerciale şi locuinţe City Plaza” 
str.Prunilor beneficiar SC City Plaza Imobiliare SRL. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 77 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
7.Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al serviciului public de salubrizare stradala (măturat stradal, 
spalat, stropire, întreţinere străzi şi trotuare ,,curăţarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice, colectarea  cadavrelor de animale de pe 
domeniul public si din gospodăriile populaţiei) si a caietului de sarcini  al 
acestui serviciu public. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică nu s-a pronunţat 
iniţial, însă, în pauză am primit lămuriri.  
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Ora 14:40 – A sosit domnul consilier Matyi Ştefan. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. 
consilier Margin Adrian. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului 
public de salubrizare stradala (măturat stradal, spalat, stropire, întreţinere 
străzi şi trotuare ,,curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, 
colectarea  cadavrelor de animale de pe domeniul public si din 
gospodăriile populaţiei) si a caietului de sarcini  al acestui serviciu public. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 78 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
8.Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului de cetatean de onoare al 
municipiului Zalău d-lui Dreptate Teofil. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Aş vrea să întreb de ce tocmai acum 
un astfel de proiect de hotărâre? De obicei le discutam cu ocazia ,,Zilelor 
Oraşului,, . Atunci se fac mai multe propuneri.  
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Această propunere a fost generată de o 
adresă venită din partea Guvernului, de la Cancelaria Primului Ministru, 
iar eu nu am dorit decât să o pun în atenţia Consiliului Local. 
Dl. consilier Nistorescu Radu- De fapt, trece prin Cancelaria Primului 
Ministru, dar ori acum , ori mai târziu, noi le discutăm tot separat. 
D-na. consilier Marc Maria- Eu sunt convinsă că acest om are calităţi, 
dar, vă recomand să-l retrageţi sau să-l amânaţi până atunci când acordăm 
aceste distincţii.Nu mi se pare corect ca, dacă vine cineva cu o asemenea 
adresă, noi, imediat, să conferim titlul. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Am analizat şi eu această solicitare, acest 
om , oricum, merită, de aceea l-am propus. N-a fost o înţelegere ca astfel 
de propuneri să se facă numai la ,, Zilele Zalăului,, . 
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Dl. consilier Nistorescu Radu- La data de 29 este ,,Ziua veteranilor de 
război,,. 
Dl. consilier Ardelean Ioan- Şi eu aş propune să-l amânaţi. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Deci, există 2 propuneri, una pentru 
proiectul de hotărâre aşa cum este pe ordinea de zi şi alta pentru amânarea 
lui. 
Vom supune la vot prima propunere, proiectul de hotărâre aşa cum a fost 
el formulat. 
Cine este pentru?-9 consilieri: dl. consilier Balogh Lucian, dl. consilier 
Prodan Onuţ, dl. consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Trifan Aurel, 
dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, dl. consilier Matyi Ştefan, dl. 
consilier Ardelean Ioan, d-na. consilier Ciulea Simona şi dl. consilier 
Vereş Ernestin. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-11 consilieri: dl. consilier 
Onac Alexandru, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Margin 
Gabriel Adrian, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Haiduc Vasile, d-
na. consilier Marc Maria, dl. consilier Condea Roman Florian, dl. 
consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. 
consilier Pop Gheorghe şi d-na. consilier Trif Dan Simona. 
RESPINS 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
9.Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului inventarierii 
patrimoniului public şi privat al Municipiului Zalău pe anul 2007. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Margin Adrian – Am discutat  şi în comisia economică. S-
a făcut o inventariere în baza unui scriptic existent. Ştiu, eu, cel puţin 2-3 
cazuri de terenuri din domeniul public care nu sunt inventariate sau mai 
mult, sunt luate de terţe părţi. Întrebarea se pune dacă tot ceea ce este 
faptic se regăseşte scriptic în evidenţă? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Acolo, unde vă referiţi dumneavoastră, 
urmează să se facă o documentaţie după care se va stabili limita de 
proprietate. Avem mai multe situaţii de acest gen, care sunt la limită. 
Dl secretar Potroviţă Stelian- Deci, legat de terenuri, acest inventar 
vizează doar ce avem noi, în patrimoniu. A fost inventariat tot ce 
înseamnă teren, pe care municipiul îl are în proprietate cu documente. 
După finalizarea aplicării legilor proprietăţii, tot ce înseamnă terenuri, în 
mod legal, chiar dacă aparţin Domeniului Statului, vor trece în 
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv acele terenuri ale 
persoanelor fizice care n-au fost revendicate. Această acţiune nu o putem 
demara decât după finalizarea acestor legi. Noi, acum suntem într-o 
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continuă identificare de terenuri care sunt proprietatea Statului, pe care 
noi le închiriem celor care le au în vecinătate şi doresc acest lucru, însă nu 
intră în proprietatea municipiului, aceste terenuri, dacă nu sunt cu acte, 
ale noastre. 
Dl. consilier Margin Adrian – Consider că dacă este inventariere, să se 
facă faptic. 
Dl. viceprimar Labo Dorel- Acest inventar a fost primul inventar şi vă 
asigur că este o inventariere faptică. Pe lângă comisia centrală au fost 
subcomisii. Acele subcomisii şi-au făcut datoria cum trebuie. Ne-am 
propus ca din acest an să angajăm, printr-o licitaţie publică, un specialist 
care să ne identifice ce avem la ora de faţă, un topograf. Nu se putea face 
de pe o zi pe alta. Am întâmpinat multe greutăţi pentru că sunt puneri în 
posesie, sunt drumuri, am primit donaţii. Noi am făcut un raport care 
cuprinde datele pe care le avem azi. Nu este complet, dar acest lucru s-a 
făcut în fapt şi nu scriptic. 
Dl. consilier Vereş Ernestin- În urma acestei inventarieri, s-a clarificat 
situaţia sau urmează să se clarifice? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Discutăm de terenuri proprietate a 
municipiului Zalău, nu a Statului Român, a ADS sau terenuri 
neidentificate. 
Dl secretar Potroviţă Stelian- Deci, noi am făcut inventarul la ce avem, 
astăzi, în proprietate. Dacă acum avem o suprafaţă de teren, s-ar putea ca 
peste 2 săptămâni, de exemplu, prin punerea în posesie din terenurile 
publice ale municipiului Zalău, să avem o suprafaţă mai mică. Asta se va 
vedea la următorul inventar, la sfârşitul anului 2008. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Alte discuţii sau întrebări dacă mai sunt?-
Nu sunt. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public şi privat al 
Municipiului Zalău pe anul 2007. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 79 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe anul 2007. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2007. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 80 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
11.Proiect de hotărâre privind   aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la 
locul de muncă.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru 
cheltuielile de deplasare, transport la şi de la locul de muncă.  
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 81 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
12.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a   Statului Român- administrarea Consiliului 
local al Municipiului Zalau, situat în municipiul Zalău, str. Porolissum, 
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adiacent apartamentului nr. 2 din Bl. P87 în vederea extinderii 
constructiilor existente  proprietatea S.C. ZORILE COMPROD S.R.L. 
Zalau.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. 
consilier Matyi Ştefan. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata a   
Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, 
situat în municipiul Zalău, str. Porolissum, adiacent apartamentului nr. 2 
din Bl. P87 în vederea extinderii constructiilor existente  proprietatea S.C. 
ZORILE COMPROD S.R.L. Zalau.  
 

Se adoptă hotărârea nr. 82 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Moldovan Radu Eugen. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Moldovan Radu Eugen. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 83 
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* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Dragos Ioan. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Dragos Ioan. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 84 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Kovacs Rudolf. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Kovacs Rudolf. 
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Se adoptă hotărârea nr. 85 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Pop Vasiliu. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Pop Vasiliu. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 86 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Bai  Szabolcs. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Bai  Szabolcs. 
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Se adoptă hotărârea nr. 87 

 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
18.Proiect de hotărâre privind  avizare PUZ „Ansamblu de locuinte si 
servicii Sarmas 1 si 2”, beneficiar Cojan Ionita si SC Consinit SRL Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil cu 
menţiunea ca drumul din dreapta proprietăţii să fie lăsat de 6 m.. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Îmi însuşesc această solicitare iar avizul 
să fie eliberat cu această condiţie. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu menţiunea făcută de domnul 
consilier Haiduc. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizare 
PUZ „Ansamblu de locuinte si servicii Sarmas 1 si 2”, beneficiar Cojan 
Ionita si SC Consinit SRL Zalau. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 88 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
19. Proiect de hotărâre privind  avizare PUZ „Ortelec Est la Doujii” 
pentru introducerea în intravilanul localităţii a unei suprafeţe de 57.500 
mp, beneficiar Hârza Călin. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Acum avizăm PUZ în vederea 
introducerii în intravilan? 
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Dl. architect-şef Sandu Constantin- Va intra în intravilan prin noul 
PUZ. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Vreau să spun că Primăria Municipiului 
Zalău a cerificat sistemul calităţii, iar această procedură este în manualul 
procedurilor operaţionale. 
Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl 
consilier Pop Gheorghe şi dl. consilier Condea Roman Florian. 
 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizare 
PUZ „Ortelec Est la Doujii” pentru introducerea în intravilanul localităţii 
a unei suprafeţe de 57.500 mp, beneficiar Hârza Călin. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 89 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
20.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a Statului Român - administrarea Consiliului 
local al Municipiului Zalau, situat în municipiul Zalău, str.Crişan, 
adiacent apartamentului nr. 56 din Bl. A-27, sc. C  în vederea extinderii 
constructiilor existente  proprietatea SC TERMOGLAS  SRL Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil cu 
menţiunea ca redevenţa să fie de 600RON şi să se facă un acoperiş tip 
,,terasă,,. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
Dl secretar Potroviţă Stelian- De ceea ce spuneţi dumneavoastră, 
domnule Haiduc, o să ţinem cont în procesul-verbal la emiterea 
autorizaţiei, de condiţiile pe care dumneavoastră le puneţi. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Unde să se facă spaţiu verde? 
Dl. consilier Haiduc Vasile- În mijloc, să facă luminator iar în jur să se 
facă spaţiu verde. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre aşa cum a fost emis. 
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Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl 
consilier Nistorescu Radu. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata a 
Statului Român - administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, 
situat în municipiul Zalău, str.Crişan, adiacent apartamentului nr. 56 din 
Bl. A-27, sc. C  în vederea extinderii constructiilor existente  proprietatea 
SC TERMOGLAS  SRL Zalau. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 90 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului   de functii  al 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară  Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, nu s-a pronunţat 
deoarece nu am găsit justificare. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea Statului   de functii  al Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară  Zalău. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr.91 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
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22.Proiect de hotărâre privind  avizare PUZ „Locuinta unifamiliala P+M 
”,beneficiar Ardelean Ovidiu. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? - Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizare 
PUZ „Locuinta unifamiliala P+M ”,beneficiar Ardelean Ovidiu. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr.92 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
23.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri  unui cartier din 
Municipiul Zalau 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, propune să rămână 
denumirea de ,,Dealu Morii,,. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică are 2 propuneri: 
,,Dumbrăviţa,, sau ,,Codrului,,. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Este vorba de zona ,, Pădurea Rotunda,,. 
Mai este o stradă care se numeşte ,,Morii,, şi să nu se facă confuzie. 
Străzile din cartier sunt denumiri de ape şi oraşe. 
Dl. viceprimar Labo Dorel- Cred că ar fi bine să rămână ,,Dealu Morii,,. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Eu propun să-l retragem şi să ne mai 
gândim. 
RETRAS 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
24.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren 
proprietatea Statului Român, aflat în administrarea Consiliului local al 
Municipiului Zalău, în favoarea Asociaţiei Bl. E24 Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? - Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren proprietatea Statului Român, 
aflat în administrarea Consiliului local al Municipiului Zalău, în favoarea 
Asociaţiei Bl. E24 Zalău. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr.93 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
25.Proiect de hotărâre privind  incheierea unui parteneriat cu Asociatia 
Centrul de Voluntariat Zalau pentru derularea campaniei 2 %. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? - Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
incheierea unui parteneriat cu Asociatia Centrul de Voluntariat Zalau 
pentru derularea campaniei 2 %. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr.94 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
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26. Proiect de hotărâre  privind incheierea unui parteneriat cu Asociatia 
Handicapatilor Zalau si Organizatia "Ateliers sans frontieres" pentru 
derularea proiectului „Şantier Internaţional de Solidaritate Zalău 2008”. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? - Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
incheierea unui parteneriat cu Asociatia Handicapatilor Zalau si 
Organizatia "Ateliers sans frontieres" pentru derularea proiectului 
„Şantier Internaţional de Solidaritate Zalău 2008”.  
 

Se adoptă hotărârea nr.95 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
27.Proiect de hotărâre  privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a Municipiului Zalau, situat în municipiul 
Zalău, str.Aleea Astrei, adiacent apartamentelor 14 si 15 din Bl. G-160  în 
vederea extinderii constructiilor existente proprietatea SC ECO 
SOLUTION DESIGN  SRL Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil cu 
redevenţa de 500RON. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? - Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea ca redevenţa să 
fie de 500RON. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata a 
Municipiului Zalau, situat în municipiul Zalău, str.Aleea Astrei, adiacent 
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apartamentelor 14 si 15 din Bl. G-160  în vederea extinderii constructiilor 
existente proprietatea SC ECO SOLUTION DESIGN  SRL Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr.96 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
28. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al 
municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? - Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al municipiului Zalău. 
 

Se adoptă hotărârea nr.97 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
29.Proiect de hotărâre  privind   alocarea unor sume din bugetul local pe 
anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2008. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 98 
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* 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
30.Proiect de hotărâre  privind  alocarea unor sume din  bugetul pe anul 
2008 al   Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Duca Viorel Costel- Să se voteze pe articole. 
Dl secretar Potroviţă Stelian- Nu se poate. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă mai sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-16 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. 
consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Margin Adrian, dl. consilier 
Filip Vasile şi dl. consilier Mureşan Silviu. 
 

* 
Cu 16 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
alocarea unor sume din  bugetul pe anul 2008 al   Serviciului  public de 
urmarire si incasare a taxelor speciale. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 99 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
31.Proiect de hotărâre  privind  alocarea unor sume din  bugetul pe anul 
2008 al   Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale-din 
taxa speciale dezinsectie deratizare. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. 
consilier Margin Adrian, dl. consilier Filip Vasile. 
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* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
alocarea unor sume din  bugetul pe anul 2008 al   Serviciului  public de 
urmarire si incasare a taxelor speciale-din taxa speciale dezinsectie 
deratizare. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 100 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
32.Proiect de hotărâre  privind avizarea numirii in funcţia de director a 
Grupul Şcolar Voievod Gelu a d-nei Marincaş Maria Iuliana - candidată 
declarată admisă  în urma concursului de ocupare a postului . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
avizarea numirii in funcţia de director a Grupul Şcolar Voievod Gelu a d-
nei Marincaş Maria Iuliana - candidată declarată admisă  în urma 
concursului de ocupare a postului . 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 101 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
33.Proiect de hotărâre  privind trecerea unor bunuri din domeniul public 
al Municipiului Zalău în domeniul privat, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării acestora. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea 
unor bunuri din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul 
privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 102 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
34.Proiect de hotărâre  privind avizarea Procedurii de stabilire şi facturare 
a consumului de energie termică pentru consumatorii finali furnizată de 
SC Uzina Electrică Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
avizarea Procedurii de stabilire şi facturare a consumului de energie 
termică pentru consumatorii finali furnizată de SC Uzina Electrică Zalău. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 103 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
35.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei tehnico 
economice aferentă obiectivului de investiţii Retea de iluminat public în 
cartier Dumbrava Nord – blocuri ANL. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile- Această instalaţie, va intra în patrimoniul 
primăriei?  
Dl. Sabou Gligore(serviciul investiţii)- Da, pentru că este făcută din 
bani publici. 
Dl. consilier Margin Adrian – Nu se poate face şi pentru alte zone, care 
nu sunt iluminate? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Se poate. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă mai sunt discuţii? -Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentatiei tehnico economice aferentă obiectivului de 
investiţii Retea de iluminat public în cartier Dumbrava Nord – blocuri 
ANL. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 104 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Diverse  
D1.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privata a Statului Român - administrarea Consiliului 
local al Municipiului Zalau, situat în municipiul Zalău, str.Gh. Doja, 
adiacent  apartamentului nr. 33 din Bl. D-28 in vederea extinderii 
constructiilor existente proprietatea SC Unicarm SRL Satu-Mare. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Eu aş pune o întrebare. La blocul D28, la 
parter sunt spaţii comerciale. Apartamentul 33, adiacent terenului, la ce 
etaj este? Este adevărat că la aceste spaţii, la această extindere se 
lucrează, acum? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Acolo, a cumpărat un garaj care era 
adiacent, era un proprietar, acolo, în spate, unde doreşte să facă această 
extindere. Garajul l-a demolat. 
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D-na. consilier Trif Dan Simona- De ce redevenţa va fi achitată în 2 ani, 
în rate egale? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Putem să revenim la acest lucru, la 
semnarea contractului. Nu se pune problema. Îmi însuşesc această 
propunere, să se plătească pe loc. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- Mai avem o propunere, aceea ca redevenţa 
să fie de 700RON în loc de 500RON. 
Dl secretar Potroviţă Stelian- Trebuie să avem motivată această 
propunere. O să ne întrebe Curtea de Conturi, de exemplu, de ce la unii 
am fixat 700 şi la alţii 500. Astăzi nu avem o altă evaluare, făcută. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Aş vrea să răspund şi vizavi de nişte 
dicuţii. La Gulliver s-a făcut o relocare, o permutare a parcului spre 
intersecţie. Tot ce au făcut acolo, au făcut pe banii lor. De ce să nu le 
acordăm sprijin? Ce s-a făcut acolo, s-a făcut după ce au fost obţinute 
toate avizele necesare. 
D-na. consilier Marc Maria- În ce priveşte redevenţa, cred că ar fi bine 
să rămânem pe cât a fost stabilită. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Vom supune la vot mai întâi propunerea d-lui. Haiduc privind redevenţa, 
adică 700RON. 
Cine este pentru?- 4 consilieri: dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier 
Bîrsan Claudiu, dl. consilier Haiduc Vasile şi dl. consilier Plopeanu 
Stelian. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 16 consilieri: dl. consilier Onac 
Alexandru, dl. consilier Balogh Lucian, dl. consilier Prodan Onuţ, dl. 
consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Margin Gabriel Adrian, dl. 
consilier Trifan Aurel, d-na. consilier Marc Maria, dl. consilier Condea 
Roman Florian, dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier 
Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Ciulea Simona, , dl. consilier Pop 
Gheorghe, dl. consilier Vereş Ernestin, d-na. consilier Trif Dan Simona, 
dl. consilier Matyi Ştefan şi dl. consilier Ardelean Ioan. 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu plata redevenţei pe loc. 
Cine este pentru ca redevenţa să fie de 500RON cu plata pe loc?- 18 
consilieri.  Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Haiduc Vasile şi 
dl. consilier Margin Gabriel Adrian. 
 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata a 
Statului Român - administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, 
situat în municipiul Zalău, str.Gh. Doja, adiacent  apartamentului nr. 33 
din Bl. D-28 in vederea extinderii constructiilor existente proprietatea SC 
Unicarm SRL Satu-Mare. 
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Se adoptă hotărârea nr. 105 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
D2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 17 
din 14.02.2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? - Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 17 din 14.02.2008. 
 

Se adoptă hotărârea nr.106 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
D3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice aferenta obiectivului de investitii "Echipare tehnico-edilitara, 
acces carosabil si pietonal pentru parcelele din Gradina Poporului Vest 
din municipiul Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? 
Dl secretar Potroviţă Stelian- Aş vrea să fac o completare, adică, după 
art. 2, - ,, odată cu prezenta se revocă HCL 253 din 03.10.2005,,.  
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Practic, s-a modificat soluţia constructivă 
pentru canalizarea din zonă. A avut loc şi licitaţie. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de 
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investitii "Echipare tehnico-edilitara, acces carosabil si pietonal pentru 
parcelele din Gradina Poporului Vest din municipiul Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr.107 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
D4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2- Caietul de sarcini 
aprobat conform HCL 36/14.02.2008 privind trecerea unui bun din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Zalău teren şi 
construcţii reprezentând Stadionul Municipal Zalău şi aprobarea 
demarării procedurii de selectare prin licitaţie publică a ofertelor în 
vederea efectuării unui schimb de imobile-stadioane. 
Dl secretar Potroviţă Stelian- Şi aici, la art. 3, punctul 4 solicită să se 
completeze cu- ,, se va restitui garanţia dacă Consiliul Local nu agreează 
nici o variantă a terenului pe care se va construi stadionul,,. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Domnule primar, eu personal am fost 
împotriva concesionării acestui spaţiu. Aţi avut o întâlnire cu cei din 
Stadion. Care este poziţia lor, referitor la acest schimb de teren? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- A fost o singură persoană care spunea că 
va trebui să meargă cu copii la alte terenuri de sport. Noi, am considerat 
că este un beneficiu pentru oraş să avem un Mall şi un Stadion modern. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian - comisia economică, aviz favorabil dar am 
dori să ştim de ce trebuie neapărat să se numească Mall şi care sunt acei 
investitori interesaţi? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- În ce priveşte denumirea, am preluat de la 
cei care s-au interesat, iar investitorii interesaţi sunt o firmă din Sibiu şi o 
firmă din Cluj, deocamdată. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. 
consilier Margin Adrian, dl. consilier Filip Vasile şi dl. consilier Pop 
Gheorghe. 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexei 2- Caietul de sarcini aprobat conform HCL 
36/14.02.2008 privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Zalău teren şi construcţii reprezentând Stadionul 
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Municipal Zalău şi aprobarea demarării procedurii de selectare prin 
licitaţie publică a ofertelor în vederea efectuării unui schimb de imobile-
stadioane. 
 

Se adoptă hotărârea nr.108 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Ordinea de zi fiind epuizată, declare închise lucrările şedinţei de astăzi. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ, 
   ONAC ALEXANDRU                                             SECRETAR, 
                                                                             POTROVIŢĂ STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 


