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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 07 iulie 2008, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Zalău.  
           La lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, din partea executivului Primăriei participă următorii:  dl. Sojka Atila-
Ioan - Viceprimar al Municipiului Zalău, d-na  Coţa Gabriela Daniela - 
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, d-na Cuibuş Mariana- 
Director Direcţia Economică, d-na Opriş Doina - Director Direcţia Tehnică, 
dl. Puşcaş Ioan- Director Evidenţa Persoanei, dl. Sandu Constantin- arhitect-
şef, dl. Petre Adreian- şef Serviciu Resurse Umane, şefi de birouri din cadrul 
Primăriei Municipiului Zalău, dl. Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna, 
alte persoane interesate, reprezentanţii presei. 
Invitaţi reprezentanţii : DGADP- dl. director Nicora Virgil, Uzina 
Electrică- dl. director Marian Viorel, Poliţia Comunitară- dl. director 
Ardelean Matei, SC Transurbis- dl. director Puiu Ion. 
          Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul 
Primăriei Municipiului Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea 
în Primăria Municipiului Zalău în data de 01.07.2008 a anunţului de 
convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr.1844/01.07.2008, 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 30.06.2008, 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 01.07.2008, în 
format electronic. 
În continuare am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Nistorescu Radu Mihai. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Întrucât, din numărul total de consilieri convocaţi sunt prezenţi 20 consilieri: 
d-na consilier Abrudanu Onorica Mariana, dl. consilier Băgărean Călin, dl. 
consilier Bogdán Zsolt-Miklós, dl. consilier Brustan Emilian, dl. consilier 
Deák Francisc, d-na consilier Coţa Gabriela Daniela, dl. consilier Filip 
Vasile, dl. consilier Forţ Călin Cristian, dl. consilier Gârdan Emanoil, dl. 
consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Mănăilă Liana, dl. consilier 
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Milaş Adrian Andrei, dl. consilier Pop Eugen, d-na consilier Puie Iulie, dl. 
consilier Rus Dumitru, dl. consilier Sojka Atila-Ioan, dl. consilier Szilagyi 
Şandor, d-na consilier Trif Dan Simona Gabriela, dl. consilier Bîrsan 
Cristian Cladiu, dl. consilier Trifan Aurel. Precizez că au fost convocaţi toţi 
consilierii. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa de 
Constituire a Consiliului Local din data de 20.06.2008. Acesta poate fi 
consultat  la serviciul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Zalău. 
Dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare procesul verbal de la şedinţa din data de 20.06.2008. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
La ordinea de zi avem un număr de 30 de proiecte de hotărâre şi 4 puncte 
diverse.  
 
 

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

din data de 7 iulie 2008, orele 14,00 
Nota : Toate proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, au ca şi 

iniţiator 
Primarul municipiului Zalău. 

Proiectul de hotărâre nr.27 este iniţiat de D-na Coţa  Gabriela Daniela şi 
patru consilieri: d-na consilier Abrudanu Onorica Mariana, Dl. consilier 

Nistorescu Radu Mihai, d-na consilier Trif Dan Simona Gabriela, dl. 
consilier Bîrsan Cristian Cladiu. 

 
 
1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării prin demisie a mandatului 
de consilier local al d-lui Nosa Iuliu – candidat al P.S.D. şi vacantarea 
locului acestuia.  
2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local- 
candidat al P.S.D. la alegerile locale din 1 iunie 2008 . 
3.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiilor, fără sarcini, în domeniul 
public al municipiului Zalău a unor reţele de apă şi canalizare, branşamente 
de apă şi canalizare menajeră, realizate prin contribuţia proprie a cetăţenilor 
precum şi concesionarea acestora în favoarea S.C.Compania de Apă Someş 
S.A. Cluj Napoca. 
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4.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită 
acordat în favoarea numiţilor Bănuţ Dan Aurel, Breje Raul şi Breje Delia, 
pentru terenurile atribuite în folosinţă in temeiul Legii nr.15/2003. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „IMOBIL 
LOCUINŢE ŞI BIROURI D+P+4E +M str. B. P. Haşdeu” beneficiar Pop 
Constantin Sorinel şi Pop Marcela Gabriela. 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire Bază de producţie tablouri electrice, confecţii metalice şi 
execuţie de reţele electrice „ beneficiar SC IANUS SRL . 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală 
depozitare materiale instalaţii edilitare„ beneficiar S.C. SERVCONSULT 
S.R.L . 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ACTIV 
MALL – B-dul Mihai Viteazu nr.53/A ” beneficiar SC EURO ACTIV SRL.  
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Zalău. 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor dotări de către 
SC Uzina Electrică Zalău SA din fondul de dezvoltare, modernizare, 
retehnologizare . 
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului 
Artistic Porolissum Zalău . 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei deplasări de către 
Ansamblul Artistic Columna Zalău. 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Feşteu Viorel şi soţia Feşteu Marian în vederea 
realizării unui drum public în PUD Crângului. 
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Lucaciu Vasile Marcel şi soţia Simona Daniela 
în vederea realizării unui drum public în PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Sabou Marius si soţia Manuela Anişoara în 
vederea realizării unui drum public în PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Puşcas Filonaş şi soţia Puşcaş Maria în 
vederea realizării unui drum public în PUD Crângului. 
17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de SC Horvat Con SRL în vederea realizării unui 
drum public în PUD Crângului. 
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18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Ilea Stelian si Tamba Claudia Dana în vederea 
realizării unui drum public în PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
19.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Vadas Zoltan în vederea realizării unui drum 
public în PUZ Vânătorilor. 
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Suciu Ioan în vederea realizării unui drum 
public în PUZ Vânătorilor. 
21.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului român în favoarea numitei Boda Erszebet, în baza 
art.36 din Legea fondului funciar. 
22.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei 
Generale de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Municipiului 
Zalău a imobilului skate-parc amenajat în Parcul Central Municipal Zalău. 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de numire respectiv de 
eliberare din functia de administrator public al Municipiului Zalău. 
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de 
muncă. 
25.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 a HCL nr.133/1999 
privind aprobarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al 
municipiului Zalău. 
26.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008 
al Serviciului Public de urmărire si încasare a taxelor speciale. 
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a solicitanţilor 
care au acces la locuinţele ANL destinate închirierii. 
28.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Casei de 
Cultură Municipale Zalău. 
29.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău, constând în echipamente şi componente pentru Fântâna 
arteziană Gulliver, respectiv plante de exterior, oferită de către S.C. 
UNICARM S.R.L. Satu Mare 
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii alocate 
obiectivului de investiţie „ Achizitionare si montare WC public „. 
 

 
Diverse 
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D1.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 
deschisă a terenului de minigolf – proprietatea publică a Municipiului Zalău 
in vederea desfăşurării de activităţi de agrement-minigolf .  
D2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmebrării imobilului teren, în 
suprafată de 1137 mp, proprietatea privată a Statului Român în vederea 
întăbulării şi apartamentării imobilului construţie în municipiul Zalău str.22 
Decembrie 1989 nr.91.  
D3.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea 
numiţilor Horvath Elek Arpad, Verestoi Sara, Ivacson Pal Irma, Szlenka 
Janos şi Tepfenhart Varvara Ecaterina a unei suprafeţe de teren proprietatea 
Statului Român, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. A. Şaguna, nr. 
31. 
D4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii "Amenajare peisagera a Parcului 
Central municipal Zalău" si participarea Consiliului Local al municipiului 
Zalău la acest proiect. 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Propun ca proiectul de hotărâre nr.26 de pe ordinea de zi să fie discutat 
înainte de proiectul de hotărâre nr.3 . 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Dacă la ordinea de zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau 
modificări? 
Dacă nu, supun spre aprobare ordinea de zi pe care aţi primit-o fiecare cu 
amendamentul respectiv. 
Dacă aveţi alte propuneri pentru ordinea de zi?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare ordinea de zi. 
Cine este pentru?- 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării prin demisie a mandatului 
de consilier local al d-lui Nosa Iuliu – candidat al P.S.D. şi vacantarea 
locului acestuia.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui Nosa Iuliu – 
candidat al P.S.D. şi vacantarea locului acestuia.  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 165 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local- 
candidat al P.S.D. la alegerile locale din 1 iunie 2008 . 
În acest sens rog Comisia de Validare să se întrunescă.  
Până se desfăşoară lucrările Comisiei de Validare să discutăm despre 
materialul primit de fiecare dintre dumneavoastră de  legat de Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a municipiului Zalău, varianta iulie 2008. Rugămintea 
executivului este să îl studiem şi să ne pronunţăm asupra lui cu ocazia 
şedinţei următoare, să facem propuneri după ce l-am studiat. 
Eu aş propune să discutăm acest material într-o şedinţă reunită a comisiilor, 
înainte de şedinţa următoare şi chiar am putea stabili o dată acum. 
Cred că este un document destul de important, este elaborat de serviciile din 
primărie şi ar trebui să îl studiem cu atenţie. 
Dacă are cineva de făcut o propunere pentru data şedinţei? 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Propun să fie în data de 
21.07.2008, orele 14,00. 
Comisia de Validare şi-a terminat lucrările. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier local al dl. consilier Bălăjel Teodor. 
Cine este pentru?- 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
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Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local al dl. consilier Bălăjel Teodor. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Îl invit pe dl. consilier Bălăjel Teodor să depună jurământul. 
 

* 
 

JURĂMÂNT 
 

,,Eu, Bălăjel Teodor consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, în conformitate cu prevederile art.32 Legea 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată cu modificările şi 
completările în vigoare, şi ale art.7 (1) Legea 393/2004 depun în faţa 
Consiliului Local următorul jurământ: Jur să respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor Municipiului Zalău. Aşa să îmi ajute Dumnezeu. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 166 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
În urma validării mandatului şi depunerii jurământului dl. Bălăjel Teodor 
preia atribuţiile de consilier local astfel că din acest moment avem prezenţi 
21 consilieri. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
26.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008 
al Serviciului Public de urmărire si încasare a taxelor speciale. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier - Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. Morar - Ţin să vă mulţumesc . 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea 
unor sume din bugetul pe anul 2008 al Serviciului Public de urmărire si 
încasare a taxelor speciale. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 191 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
3.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiilor, fără sarcini, în domeniul 
public al municipiului Zalău a unor reţele de apă şi canalizare, branşamente 
de apă şi canalizare menajeră, realizate prin contribuţia proprie a cetăţenilor 
precum şi concesionarea acestora în favoarea S.C.Compania de Apă Someş 
S.A. Cluj Napoca. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
donaţiilor, fără sarcini, în domeniul public al municipiului Zalău a unor 
reţele de apă şi canalizare, branşamente de apă şi canalizare menajeră, 
realizate prin contribuţia proprie a cetăţenilor precum şi concesionarea 
acestora în favoarea S.C.Compania de Apă Someş S.A. Cluj Napoca. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 167 
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* 

 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
4.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită 
acordat în favoarea numiţilor Bănuţ Dan Aurel, Breje Raul şi Breje Delia, 
pentru terenurile atribuite în folosinţă in temeiul Legii nr.15/2003. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana - De ce vor să îşi retagă 
dreptul de folosinţă gratuită? 
D-na Ardelean Claudia- Director DAPL - Îşi retrag proiectul deoarece nu 
mai au posifilităţi financiare. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind retragerea 
dreptului de folosinţă gratuită acordat în favoarea numiţilor Bănuţ Dan 
Aurel, Breje Raul şi Breje Delia, pentru terenurile atribuite în folosinţă in 
temeiul Legii nr.15/2003. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 168 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „IMOBIL 
LOCUINŢE ŞI BIROURI D+P+4E +M str. B. P. Haşdeu” beneficiar Pop 
Constantin Sorinel şi Pop Marcela Gabriela. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „IMOBIL LOCUINŢE ŞI BIROURI D+P+4E +M 
str. B. P. Haşdeu” beneficiar Pop Constantin Sorinel şi Pop Marcela 
Gabriela. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr.169  
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire Bază de producţie tablouri electrice, confecţii metalice şi 
execuţie de reţele electrice „ beneficiar SC IANUS SRL . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Bază de producţie tablouri 
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electrice, confecţii metalice şi execuţie de reţele electrice „ beneficiar SC 
IANUS SRL . 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 170 
 
 

* 
 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală 
depozitare materiale instalaţii edilitare„ beneficiar S.C. SERVCONSULT 
S.R.L . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu „Hală depozitare materiale instalaţii edilitare„ 
beneficiar S.C. SERVCONSULT S.R.L . 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 171 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ACTIV 
MALL –B-dul Mihai Viteazu nr.53/A ” beneficiar SC EURO ACTIV SRL.  
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Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 vot dl 
consilier Rus Dumitru. 
 
                                                         * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „ACTIV MALL –B-dul Mihai Viteazu nr.53/A ” 
beneficiar SC EURO ACTIV SRL.  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 172 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile - Avem de făcut o observaţie, nu am primit acest 
proiect de hotărâre. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Am notat, noi la urbanism am primit 
toate proiectele de hotărâre. Nu le-am discutat pe cele pe care am considerat 
că nu sunt pentu comisia noastră. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian - Au fost repartizate pe comisii fără nici un 
fel de criteriu politic. Repartizarea a fost făcută de către mine împreună cu 
directorul de Administraţie Publică Locală şi îmi asum responsabilitatea. Nu 
a făcut nimeni presiuni ca să nu vă repartizăm. 
Am studiat conţinutul acestor hotărâri şi am decis că nu fac obiectul 
discuţiilor în comisia pe care dumneavoastră o reprezentaţi. 
Acesta este punctul meu de vedere şi îl susţin. 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
municipiului Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 173 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor dotări de către 
SC Uzina Electrică Zalău SA din fondul de dezvoltare, modernizare, 
retehnologizare . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. Cu o precizare la poziţia 11 este trecută un sigur autoturism şi de 
fapt este vorba despre 2 autoturisme.  
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. director Marian Viorel - Uzina Electrică - Suma este corectă numai 
numărul de bucăţi de la poziţia 11 este greşit. 
Dl. consilier Filip Vasile - La ultima şedinţă am discutat despre privatizarea 
uzinei. 
Dl. director Marian Viorel- Uzina Electrică - Se merge mai departe cu 
privatizarea dar unitatea trebuie să îşi ducă activitatea mai departe. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - La poziţia 9 aveţi un 
retroproiector şi mi se pare prea mare preţul. Este vorba despre un 
retroproiector sau despre un videoproiector? 
Dl. director Marian Viorel- Uzina Electrică -  Este vorba despre un 
videoproiector. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziţionării unor dotări de către SC Uzina Electrică Zalău SA din fondul 
de dezvoltare, modernizare, retehnologizare . 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 174 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului 
Artistic Porolissum Zalău . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Porolissum Zalău . 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 175 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei deplasări de către 
Ansamblul Artistic Columna Zalău. 
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Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
efectuării unei deplasări de către Ansamblul Artistic Columna Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 176 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Feşteu Viorel şi soţia Feşteu Marian în vederea 
realizării unui drum public în PUD Crângului. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de Feşteu 
Viorel şi soţia Feşteu Marian în vederea realizării unui drum public în PUD 
Crângului. 
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* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 177 
 

* 
 
 
 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Lucaciu Vasile Marcel şi soţia Simona Daniela 
în vederea realizării unui drum public în PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea  
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de Lucaciu 
Vasile Marcel şi soţia Simona Daniela în vederea realizării unui drum public 
în PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 178 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Sabou Marius si soţia Manuela Anişoara în 
vederea realizării unui drum public în PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
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Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de Sabou 
Marius si soţia Manuela Anişoara în vederea realizării unui drum public în 
PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 179 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Puşcas Filonaş şi soţia Puşcaş Maria în 
vederea realizării unui drum public în PUD Crângului. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de Puşcaş 
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Filonaş şi soţia Puşcaş Maria în vederea realizării unui drum public în PUD 
Crângului. 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 180 
 

 
* 
 
 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de SC Horvat Con SRL în vederea realizării unui 
drum public în PUD Crângului. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea  
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de SC Horvat 
Con SRL în vederea realizării unui drum public în PUD Crângului. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 181 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Ilea Stelian si Tamba Claudia Dana în vederea 
realizării unui drum public în PUZ Ferma Meseş - cartier Meseş. 
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Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de Ilea Stelian 
si Tamba Claudia Dana în vederea realizării unui drum public în PUZ Ferma 
Meseş - cartier Meseş. 
  

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 182 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
19.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Vadas Zoltan în vederea realizării unui drum 
public în PUZ Vânătorilor. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
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Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de Vadas 
Zoltan în vederea realizării unui drum public în PUZ Vânătorilor. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 183 
 

* 
 
 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
municipiului Zalău oferită de Suciu Ioan în vederea realizării unui drum 
public în PUZ Vânătorilor. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită de Suciu Ioan 
în vederea realizării unui drum public în PUZ Vânătorilor. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 184 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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21.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului român în favoarea numitei Boda Erszebet, în baza 
art.36 din Legea fondului funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea 
de atribuire a unui teren proprietatea Statului român în favoarea numitei 
Boda Erszebet, în baza art.36 din Legea fondului funciar. 
  

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 185 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
22.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei 
Generale de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Municipiului 
Zalău a imobilului skate-parc amenajat în Parcul Central Municipal Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat a Municipiului Zalău a imobilului skate-parc 
amenajat în Parcul Central Municipal Zalău. 
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* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 186 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
23.Proiect de hotărâre privind Zalău. aprobarea criteriilor de numire 
respectiv de eliberare din funcţia de administrator public al Municipiului 
Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile - În proiectul de hotărâre la anumite puncte se 
specifică care este nivelul de salarizare. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - dl. Petre Adreian dacă este în sală ne 
poate explică criteriile de numire respectiv de eliberare din funcţia de 
administrator public al Municipiului Zalău. 
Dl. Petre Adreian - şef birou Resurse Umane - Explică criteriile de numire 
respectiv de eliberare din funcţia de administrator public al Municipiului 
Zalău, arătând că acestea au fost întocmite conform Legii 215/2001 cu 
modificările ulterioare. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian - Domnule consilier post-concurs Primarul în 
funcţie de abilităţile persoanei îi va delega o parte din atribuţiile pe care le 
are dânsul. Se cer condiţii minime. 
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana - Am şi eu o întrebare ce 
înseamnă la salar sporul de 10% de vătămare? 
Dl. secretar Potroviţă Stelian - Ca şi orice salariat din primărie cu funcţie 
contractuală sau  funcţionar public primeşte acest spor. Avem o hotărâre de 
Consiliu Local pe care dumneavostră aţi aprobat-o. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - D-na Abrudanu a primit şi dânsa 
acest spor. 
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana - Vă rog să vă cereţi scuze 
deoarece eu nu am primit acest spor. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Îmi cer scuze dar nu am ştiut că nu 
aţi primit acest spor. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 4 voturi. 
 
                                                          * 
 
Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
criteriilor de numire respectiv de eliberare din funcţia de administrator 
public al Municipiului Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr.187  
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de 
muncă. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana - Cred că merităm să primim 
şi în comisia noastră unele proiecte de hotărâre. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian - Repartizarea proiectelor de hotărâre 
conform statului pe care îl deţin eu am făcut-o. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 4 voturi. 
 
                                                          * 
 
Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
criteriilor de numire respectiv de eliberare din funcţia de administrator 
public al Municipiului Zalău. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr.188  
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
25.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 a HCL nr.133/1999 
privind aprobarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al 
municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
completarea anexei nr.1 a HCL nr.133/1999 privind aprobarea inventarului 
bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Zalău. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 189 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a solicitanţilor 
care au acces la locuinţele ANL destinate închirierii. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Bustan Emilian - Trebuia repartizat şi la comisia pentru 
drepturile omului. 
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Dl. secretar Potroviţă Stelian - Eu consider că nu trebuia repartizat pentru 
că e vorba despre respectarea Legii. Comisia care a lucrat la aceste 
documente a omis şi în urma unor sesizări pe care le-am primit s-a făcut o 
nouă verificare şi s-a schimbat punctajul. 
Ce problemă este de drepturile omului în acest proiect de hotărâre? 
Dl. consilier Filip Vasile - Eu consider că este incorect  şi ar trebui retras 
acest proiect de hotărâre. 
D-na Coţa Gabriela Daniela  - Nu voi retrage proiectul de hotărâre, cui nu 
îi convine să facă plângere la domnul primar. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 19 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 2 voturi. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele ANL destinate 
închirierii. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 190 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
28.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Casei de 
Cultură Municipale Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
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Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea Statului de funcţii al Casei de Cultură Municipale Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr.192  
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
29.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău, constând în echipamente şi componente pentru Fântâna 
arteziană Gulliver, respectiv plante de exterior, oferită de către S.C. 
UNICARM S.R.L. Satu Mare. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău, constând în 
echipamente şi componente pentru Fântâna arteziană Gulliver, respectiv 
plante de exterior, oferită de către S.C. UNICARM S.R.L. Satu Mare. 
  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 193 
 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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30.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii alocate 
obiectivului de investiţie „ Achizitionare si montare WC public „. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 4 consilieri. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării valorii alocate obiectivului de investiţie „ Achizitionare si montare 
WC public „. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 194 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D1.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 
deschisă a terenului de minigolf – proprietatea publică a Municipiului Zalău 
in vederea desfăşurării de activităţi de agrement-minigolf . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 



 28

Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului de minigolf – 
proprietatea publică a Municipiului Zalău in vederea desfăşurării de 
activităţi de agrement-minigolf . 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 195 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmebrării imobilului teren, în 
suprafată de 1137 mp, proprietatea privată a Statului Român în vederea 
întăbulării şi apartamentării imobilului construţie în municipiul Zalău str.22 
Decembrie 1989 nr.91.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
dezmebrării imobilului teren, în suprafată de 1137 mp, proprietatea privată a 
Statului Român în vederea întăbulării şi apartamentării imobilului construţie 
în municipiul Zalău str.22 Decembrie 1989 nr.91.  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 196 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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D3.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea 
numiţilor Horvath Elek Arpad, Verestoi Sara, Ivacson Pal Irma, Szlenka 
Janos şi Tepfenhart Varvara Ecaterina a unei suprafeţe de teren proprietatea 
Statului Român, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. A. Şaguna, nr. 
31. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea 
de atribuire în proprietatea numiţilor Horvath Elek Arpad, Verestoi Sara, 
Ivacson Pal Irma, Szlenka Janos şi Tepfenhart Varvara Ecaterina a unei 
suprafeţe de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul 
municipiului Zalău, str. A. Şaguna, nr. 31. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 197 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii "Amenajare peisagera a Parcului 
Central municipal Zalău" si participarea Consiliului Local al municipiului 
Zalău la acest proiect. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 21 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiţii 
"Amenajare peisagera a Parcului Central municipal Zalău" si participarea 
Consiliului Local al municipiului Zalău la acest proiect. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr.198  
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru participare. 
 
 
  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                           CONTRASEMNEAZĂ   
  Nistorescu Radu Mihai                                           SECRETAR, 
                                                                             POTROVIŢĂ STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


