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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat azi, 10 martie 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, d-na Abrudanu Onorica- viceprimar al Municipiului 
Zalău, dl. Potroviţă Stelian - Secretar, d-na Ardelean Claudia- Director DAPL, d-na. Cuibuş 
Mariana- Director economic, d-na. Opriş Doina- Director tehnic, d-na. Baboş Dorina - Director 
DASC, dl. Puşcaş Ionel- Director DPEP, dl. Petre Adreian- şef serviciu resurse- umane, dl. Tulai 
Ioan – Director Direcţia Patrimoniu, dl. Sandu Constantin- arhitect- şef, 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.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 în site-ul Primăriei Municipiului 
Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea în Primăria Municipiului Zalău în data de 
05.03.2008 a anunţului de convocare întocmit în baza  Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr. 686/04.03.2008, 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 05.03.2008, 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 
07.03.2008, în format electronic. 
În continuare, am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Brustan Emilian.  
Dl. consilier Brustan Emilian  
Bună ziua! 
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, constatând că sunt prezenţi 17 consilieri, din 21 
convocaţi, astfel încât consiliul să poată lucra valabil: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier 
Balogh Lucian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Trifan Aurel, dl. consilier Matyi Ştefan, 
dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, dl. consilier Condea 
Roman Florian, dl. consilier Ardelean Ioan, d-na. consilier Ciulea Simona, dl. consilier Plopeanu 
Stelian, dl. consilier Pop Gheorghe, dl. consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Filip Vasile, dl. 
consilier Haiduc Vasile şi dl. consilier Vereş Ernestin. Lipseşte dl. consilier Prodan Onuţ, d-na. 
consilier Marc Maria, d-na. consilier Trif Dan Simona şi dl. consilier Margin Gabriel Adrian. 
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 
14.02.2008. 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 14.02.2008. 
Ora 14:03- A sosit d-na. consilier Trif Dan Simona. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dacă la ordinea de zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau modificări? 
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Dacă nu, supun spre aprobare ordinea de zi pe care aţi primit-o fiecare, cu următorul 
amendament. Punctul D10, de pe ordinea de zi, să treacă ca şi punct 1 întrucât avem asistenţă în 
număr foarte mare. 
Dacă aveţi alte propuneri pentru ordinea de zi?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare ordinea de zi cu amendamentul respectiv.  
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
 

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

din data de 10 Martie 2008, orele 14,00 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  "PUZ  LOCUINŢE  ALEEA 
ASTREI " beneficiar SC BRÂNDUŞA IMPEX SRL. 
2. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  "IMOBIL LOCUINŢE ŞI 
BIROURI  D+P+4E+M  str.B.P.Haşdeu" beneficiar Pop Constantin Sorinel şi Pop Marcela 
Gabriela. 
3. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  "EXTINDERE PARC 
INDUSTRIAL –ZALĂU NORD" beneficiar SC ANDMARK SRL. 
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinţa gratuită a unui numar de 15 familii din 
Municipiul Zalau, str. Porolissum a cate un lot de 300 mp teren/familie, proprietatea privată a 
Municipiului Zalău în vederea construirii de noi locuinţe în locul celor existente si care sunt 
afectate de alunecări de teren. 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii Convenţiei pentru prestarea de servicii de 
asistenţă socio-medicală în cadrul Fundaţiei Maya şi acordarea de subvenţii din bugetul DASC 
pe anul 2008.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei pentru prestarea de servicii de 
asistenţă socio-medicală în cadrul Fundaţiei Acasa şi acordarea de subvenţii din bugetul DASC 
pe anul 2008.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei pentru prestarea de servicii de 
asistenţă socio-medicală în cadrul Societatii Handicapaţilor Zalău şi acordarea de subvenţii din 
bugetul DASC pe anul 2008.  
8. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului practicat de SC Compania de Apă Someş SA 
pentru prestarea serviciului public de canalizare ape uzate în municipiul Zalău. 
9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea colaborării cu Direcţia pentru Sport a judeţului Sălaj în 
vederea susţinerii şi promovării sportului de masă şi a sportului de performanţă în municipiul 
Zalău. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare – activităţile de precolectare, colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor municipale din municipiul Zalău şi administrarea depozitului de deşeuri  municipale 
existent. 
11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contributiei financiare la proiectul "Sosea ocolitoare 
din DN1F/E 81 in DJ 191 C pentru devierea traficului greu din municipiul Zalau. 
12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
serviciului public de transport în regim taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău. 
13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
municipiul Zalău. 
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14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic 
pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la locul de muncă. 
15. Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi 
exploatarea parcărilor din Municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr. 379/21.12.2007. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  prin  licitaţie publică deschisa a unui 
teren, proprietatea privată a Statului roman - administrarea Consiliului local al municipiului 
Zalau, situat pe str.T.Vladimirescu, adiacent Bl.D-53, in vederea  modernizarii constructiei 
existente. 
17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vanzarii a 6 apartamente din Bl.SCCM către titularii 
contractelor de închiriere.  
18. Proiect de hotărâre privind  avizarea PUZ –ului  „Două Locuinţe Colective  P+1E+M - str. 
Gh.Şincai” beneficiari Pop Adrin Sabin şi Ghiuruţan Sebastian. 
19. Informare cu privire la oferta de donaţie de teren formulată de d-l Creţu Victor.  
20. Informare cu privire la solicitarile de concesionări de terenuri în vederea extinderii 
construcţiilor. 
21. Informare privind solicitarea SC Donasid SA de a revoca HCL nr. 61/2001 privind instituirea 
taxei speciale sport, cultură.  
Diverse 
D1. Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire  in proprietatea numitilor Blaga Floare, 
Fanca Ana si Blaga Gheorghe a unui teren in suprafata de 291 mp,aferent locuintei din 
municipiul Zalau str.Kossuth nr.10. 
D2. Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire in proprietatea numitilor Ţicală Vasile şi 
Ţicală Maria  a unui teren in suprafata de 250 mp, aferent locuintei din mun.Zalau str. 
Margaretelor nr. 5. 
D3. Informare cu privire la rezultatele sondajului de opinie desfăşurat în localitatea Stâna privind 
acordul cetăţenilor pentru deschiderea şi exploatarea carierei de gips. 
D4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „LOCUINŢE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE SI SERVICII  -ZONA VALEA MITII”,  beneficiar S.C. 
MARE  COMP  SRL. 
D5. Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 170/11.07.2007 privind obligaţiile şi 
responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte 
persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea 
permanentă a curăţeniei  în municipiul Zalău. 
D6. Proiect de hotarare privind suportarea platii cursului postuniversitar urmat de consilierul 
local Pop Gheorghe din bugetul local pe anul 2008. 
D7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de parteneriat intre municipiul 
Zalau si Asociatia Ecologista "Floare de Colt" Cluj Napoca in cadrul proiectului "Eco Impact" 
Zalau. 
D8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica dechisa cu strigare a 
apartamentului nr. 8 din imobilul Bl. SCCM, proprietatea privata a municipiului Zalau. 
D9. Proiect de hotarare privind aprobarea comasarii imobilelor terenuri in suprafata de 1137 mp, 
proprietatea privata a Statului Roman-administrarea Consiliului local al municipiului Zalau in 
vederea intabularii si apartamentarii imobilului colectiv de locuinte din municipiul Zalau, str.22 
Decembrie 1989 nr. 91. 
D10. Proiect de hotarare privind revocarea HCL al municipiului Zalau nr. 177/11.06.2007 
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietate privata a 
Municipiului Zalau, situata in extravilanul municipiului Zalau, parcela Toplita - Stana, in 
vederea desfasurarii de activitati miniere de exploatare a resurselor de gips existente. 
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D11. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008 al Serviciului 
public de urmarire si incasare a taxelor speciale. 
D12. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2008. 
D13. Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri pentru executarea lucrarilor de investitii 
in infrastructura tehnico-edilitara aferenta sistemelor de transport public local. 
 
 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D10. Proiect de hotarare privind revocarea HCL al municipiului Zalau nr. 177/11.06.2007 
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietate privata a 
Municipiului Zalau, situata in extravilanul municipiului Zalau, parcela Toplita - Stana, in 
vederea desfasurarii de activitati miniere de exploatare a resurselor de gips existente. 
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 Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Ora 14:05- A sosit dl. consilier Margin Adrian. 
Dl. consilier Nistorescu Radu- Am iniţiat acest proiect de hotărâre datorită faptului că am 
participat la o adunare cetăţenească la Stîna, cu câţiva dintre colegii consilieri. Datorită faptului 
că în urma aprobării concesiunii, o mare parte din cetăţenii din Stîna au fost şi prezenţi în 
şedinţele Consiliului Local şi au înaintat nişte memorii, datorită faptului că şi din partea 
Prefecturii a venit o cerere pentru revocarea acelei hotărâri. În şedinţa trecută Consiliul Local a 
cerut executivului să facă un referendum pentru a vedea situaţia din Stîna. După acel referendum 
observăm că mai mult de jumătate din cetăţeni sunt împotriva carierei, mai mult există o acţiune 
pe rol promovată de cetăţeni în aceeaşi idée de a stopa deschiderea carierei. După cum vedeţi, 
sunt şi astăzi, aici, prezenţi foarte mulţi cetăţeni din Stîna. Din punctul nostru de vedere, trebuie 
să ţinem seama nu numai de cei care locuiesc în acest moment în localitatea Stîna ci şi de cei 
care au proprietăţi în localitate. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Am văzut în ultimul timp toate discuţiile  în ce priveşte 
cariera de la Stîna, şi în presă, am văzut părerile cetăţenilor. Părerea mea proprie este că numărul 
celor care sunt împotrivă este foarte apropiat de numărul celor care sunt pentru carieră. 
Întrebarea mea ar fi, dacă se poate face, de către primărie, un studiu de impact asupra mediului? 
Dl. consilier Ardelean Ioan- Aş vrea să fiu bine înţeles.  Sunt un om care cunosc zona. 
Rădăcinile mele sunt apropiate de Stîna. Este o şansă pentru dumneavoastră, locuitorii din Stîna 
şi nu aş vrea să pierdeţi această şansă. Noi suntem un judeţ sărac şi mic dar avem o resurse 
formidabile. Există, de exemplu, la Cliţ un nisip cuarţos excepţional, o rezervă formidabilă. Păcat 
că nu a venit un investitor, acolo. Nu cred că faceţi bine dacă renunţaţi la un asemenea proiect. 
Eu am rămas plăcut impresionat când am văzut că există interes faţă de această zonă. Atât am 
vrut să vă spun şi în legătură cu hotărârea de astăzi nu ştiu dacă este cea mai înţeleaptă hotărâre a 
Consiliului Local. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Întrucât punctul D3 este foarte strâns legat de punctul D10, 
respectiv informarea care s-a făcut la nivelul locuitorilor localităţii Stîna,  în perioada 07-08 . Din 
totalul de 124 de familii chestionate, răspuns cu ,,da,,- 53 de familii, răspuns cu ,,nu,,- 64 de 
familii, abţineri- 6 familii şi a refuzat să semneze- 1 familie. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Există posibilitatea să suspendăm proiectul de hotărâre până 
la momentul când se va realiza această expertiză, impactul asupra mediului, asupra sănătăţii 
oamenilor? 
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Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- În mod normal, se poate realiza o astfel de expertiză. În principiu 
se poate, dar trebuie să găsim sursa, să vedem la ce renunţăm din cele propuse pentru acest an. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Propunerea mea este de a suspenda acest proiect de hotărâre, 
deoarece , momentan nu putem lua o decizie. 
Dl. consilier Pop Gheorghe-  În completarea celor spuse de colega mea, d-na. Trif, şi eu susţin 
realizarea unei expertize de mediu care să ne arate dacă este pericol sau nu pentru sănătatea 
oamenilor de acolo. S-a dat curs anumitor investiţii, care s-au realizat acolo, care nu ştiu cât 
costă, 1 leu sau 1000 de lei, dar este clar că în situaţia în care cel care a obţinut aprobările 
respective se îndreaptă împotriva consilierilor, este absolut clar că buzunarul nostru va fi afectat. 
Este nevoie de o expertiză care să ne limpezească minţile, nu trebuie să facem sub presiunea nici 
unei părţi de-acolo, iar oamenii competenţi, experţii ne vor spune ce este bine de făcut.  
Dl. consilier Onac Alexandru- Este a 2-a, a 3-a sau a 4-a oară când se discută această problemă, 
a resurselor de gips de la Stîna. La originea retragerii hotărârii, am fost eu în şedinţa de data 
trecută. Aşa consider eu, poate au mai fost şi alţii. Este clar că dacă informaţiile primare sunt 
false şi hotărârea finală este falsă. La şedinţa de data trecută, delegatul sătesc era să fie ,,linşat,, 
că el a venit şi ne-a furnizat informaţii false. Când s-a făcut sondajul de opinie, la nivelul 
localităţii Stîna, lucrurile nu stau chiar aşa. Din punctul meu de vedere, am unele informaţii 
despre faptul că s-au făcut mari presiuni asupra oamenilor ca să fie împotriva acestei hotărâri, 
acest sondaj nu este semnificativ. Cu foarte multă înţelepciune spunea dl. consilier Ardelean că 
Sălajul dispune de resurse. Ar fi păcat ca această resursă să nu fie exploatată. Binenţeles, asta, în 
condiţiile respectării calităţii mediului, respectării vieţii. De aceea, eu personal, voi vota 
împotriva revocării acestei hotărîri, considerând că nu sunt motive. O resursă care există pe 
teritoriu este păcat să nu o exploatăm, pentru binele stînenilor, a zălăuanilor, pentru binele ţării. 
Din sală(dl. Buje Octavian- reprezentantul SC Tender SA)- În primul rând, uitaţi, studiul de 
impact asupra mediului, care este foarte bun şi de necontestat Dar, noi contestăm sondajul, 
pentru că eu personal şi cu alt reprezentant al nostru, am luat casă cu casă, oamenii au înţeles şi 
au fost de acord cu deschiderea. Au venit, apoi, nişte persoane, în urma noastră, care le-au 
prezentat oamenilor ca fiind ceva ,,apocaliptic,,. Când au venit inspectorii primăriei, oamenii 
erau speriaţi. Este normal că oamenii, unii dintre ei, nu au mai vrut să voteze. În al doilea rand, 
v-am adus nişte specialişti, care au participat la deschidere de cariere de gips, pe care am 
rugămintea să îi ascultaţi, să vă spună despre ce este vorba acolo, despre ce vrem să facem. 
Din sală-(dl. Valentin Ştefănuţ- reputat geolog)- A coordonat activitatea de cercetare, acolo la 
Stîna. 
Ştiind de zona aceasta, că există gips, am luat la rând, am făcut o analiză şi am ajuns la concluzia 
că dintre Buciumi, Treznea Stîna, de interes este aceasta a dumneavoastră, adică de la Stîna. 
Chestiunea era destul de complicată pentru că noi am verificat şi elemente conexe, adică ce 
există pe el, dacă este în circuitul agricol, accesul şi alte elemente. Am înaintat Agenţiei 
Naţionale de Resurse Minerale pentru înscrierea în concursul de oferte public, pentru a obţine 
licenţă de explorare. S-a făcut un program de cercetare, în primăvara anului 2002, concursul de 
ofertă publică. SC Prospecţiuni SA a câştigat licenţa de explorare în mai 2002. Lucrările pe care 
ni le-am propus noi, au constat din 15 foraje, 18 şanţuri ca să vedem până în faza finală despre ce 
este vorba. S-au prelevat 300 de probe şi în final, obţinându-se parametrii şi caracteristicile 
calitative, care ne-au îndrituit să prezentăm documentaţia finală, care s-a înaintat ANRM-ului 
elementele constitutive pentru un nou zăcământ pe harta României. Spre bucuria noastră, comisia 
ANRM-ului a validat acest nou zăcământ de gips. Probabil că ştiţi că gipsul reprezintă un 
substrat de calciu hidratat. Acest gips, de aici, în mare parte este un gips calitativ foarte bun, se 
pretează chiar la obţinerea de plăci de gips-carton. Pot să vă spun că nu este o substanţă nocivă. 
Pe tot parcursul lucrărilor nici măcar o persoană nu şi-a manifestat dezacordul, mai mult, ne 
întrebau dacă avem şanse să scoatem. Fiind o substanţă moale, este exploatabil cu excavatorul. 
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În ce priveşte transportul acestui material, eventual prin localitate, dacă nu, pe sus, prin partea de 
nord, pe sub turnul de control să se iasă în şosea. Tot materialul este de natură foarte bună, poate 
fi utilizat exact aşa cum este. Apa nu este afectată. Nu se pune problema a se afecta viaţa 
locuitorilor Stînei. El pleacă sub formă de bulgări. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Care sunt activităţile care se vor face în carieră? Extracţie, 
concasare şi transport? 
Din sală(dl. Buje Octavian- reprezentantul SC Tender SA)- Da. 
Din sală(dl. Costea Cristian- director Prospecţiuni SA)- Am făcut două zăcăminte similare 
într-o zonă turistică. V-am adus un material, să vedeţi cum arată o carieră. În a doua planşă puteţi 
vedea unde este situată Stîna faţă de pământul din dealul ,,Topliţa,,  şi pe unde se poate traversa 
dealul fără să afecteze localitatea, deloc. Garda de Mediu, care este constituită legal, poate opri 
mâine, conform documentaţiilor pe care le-am realizat noi, dacă nu ar fi legale. Deci, din acest 
moment, vă spun că această potenţială resursă ar putea însemna şi realizarea unei fabrici de gips-
carton, la Zalău, asta ar însemna locuri de muncă, chirie, redevenţă, bani la buget, posibilitatea 
de a cumpăra produsul de la poarta fabricii, la un preţ bun. Vă prezint, aici, nişte poze, cum arată 
o carieră după 5 ani de zile de exploatare. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Vom da cuvântul reprezentanţilor celor care sunt împotriva 
carierei. 
Din sală(dl. Stanciu Gheorghe)- Am adus şi specialişti în domeniu să spună care ar putea fi 
repercursiunile asupra oamenilor  şi nu în ultimul rand asupra localităţii. Dacă dumneavoastră, 
domnilor consilieri, eraţi bine informaţi de la început, dacă se făcea acea întâlnire publică cu 
oamenii să li se aducă la cunoştinţă realitatea şi nu să se facă totul pe dos. La Stîna sunt părinţii 
noştri şi noi întreţinem proprietăţile de acolo, nu ei. Acest sondaj care l-aţi făcut este tendenţios. 
Aţi pus întrebarea că ,,dacă nu se mai trece prin sat, sunteţi de acord?,, Eu cred că la acest sondaj 
trebuie să participle toţi cei care au proprietăţi acolo. Dumneavoastră, domnilor, care aţi 
exploatat acolo în 2002, spuneţi şi lucrurile rele care le-aţi făcut acolo, cum aţi distrus drumurile 
cu acele utilaje pe care le-aţi dus acolo. În situaţia în care ne-aţi adus, prin ultimul articol, unde 
spuneţi că prima casă este situată la 1 km., de ce dezinformăm lumea? Prima casă, izvorul sunt la 
200 m de carieră. Dumneavoastră recunoaşteţi că acea apă, care este o apă de izvor, din Meseş, 
n-o să mai aibă aceleaşi calităţi, niciodată. Apa respectivă alimentează 25-30 de case, azi. 
Trebuia să se discute, nu să se schimbe peste noapte. Sunt pentru investiţii dar fără a aduce 
prejudicii oamenilor. 
Din sală(dl. Doctor Puşcaş) – Sunt doctorul Puşcaş, sunt profesor universitar, sunt profesorul de 
medicină internă, de gastroenterologie şi farmacologie. Mi-am făcut doctoratul în farmacologie, 
exact într-un domeniu apropiat celuia pe care noi îl dezbatem astăzi. Am studiat, am cercetat, 
zeci de ani despre ceea ce dezbateţi dumneavoastră, azi, aici adică: sulfat de Ca, fosfaţi, silicaţi, 
oxalaţii, carbonaţii, clorurile, toate sărurile de calciu.  
Am înţeles că este vorba de un protest legat de deschiderea carierei de ipsos, de către o firmă 
străină. Acest protest energic este un semnal de alarmă asupra consecinţelor grave privind 
sănătatea, pe cartea de gradare a mediului. Este vorba de un atac direct asupra vieţii vegetale, a 
vieţii animale, asupra generaţiilor prezente şi viitoare. Cei care nu cunoaşteţi acest subiect, vă 
rog frumos să vă documentaţi aşa cum am făcut-o şi eu aproape 40 de ani la rând. Cred că cei din 
Sălaj îmi cunosc măcar numele, dacă nu cumva mai mult. Aş dori să vă spun că efectele pe care 
aceste săruri le au asupra vieţii vegetale se datoresc inhalaţiei prelungite a ipsosului, ceea ce duce 
la silicoză, duce la astm, produce alergii favorizând diferite forme de cancer pulmonar. Este un 
factor favorizant, nu este un factor determinant. Efectele acestor săruri nu se datoresc numai 
formei naturale ci şi formei chimice a acestui produs. Privind viaţa vegetală, repet, este una din 
substanţele cel mai puţin biocompatibil şi biodegradabil, ducând la poluarea mediului 
înconjurător şi a solului pe zeci de ani. Este o adevărată ,,catastrofă,, în cadrul evoluţiei animale 
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şi vegetale. Legat de modificările care se produc, aş vrea să vă înşir praful, apa de izvoare, de 
fântână, care toate nu vor mai putea fi folosite. Poveştile dumneavoastră sunt ,,otrăvitoare,,. Îi 
rog pe domnii prezenţi, pe domnii consilieri şi pe domnii din Stîna să ştie că ei nu trebuiesc să fie 
prostiţi. Ce spuneţi de alunecările de teren, de transportul de mare tonaj, de drumul care se 
distruge, de casele care crapă? Eu nu cred că o să primiţi, dumneavoastră, aprobare. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Cred că toată lumea a înţeles şi şi-a format o anumită părere 
despre cum să voteze. În consecinţă, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Dl. consilier Pop Gheorghe- Sunt două propuneri, domnule preşedinte. Este vorba şi de cea cu 
experiza. Să amânăm, puţin, proiectul de hotărâre. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Prin amânarea proiectului de hotărâre nu rezolvăm nimic, 
menţinem o stare conflictuală. Noi, trebuie să luăm o hotărâre. Eu, solicit o părere, o soluţie din 
partea departamentului juridic, dacă se poate suspenda hotărârea sau trebuie neapărat revocată. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Hotărârea Consiliului Local poate fi revocată sau suspendată. 
Vreau să vă atrag atenţia că, suspendarea acestei hotărâri nu poate fi lăsată în sinedie. Deci, dacă 
veţi hotărî să suspendaţi, va trebui să stabiliţi un termen, exact, până când. Un termen rezonabil 
în care să se poată face acest studiu iar executivul primăriei să poată asigura resursele 
economice, financiare pentru expertiză. Aş vrea să ţineţi cont că este vorba despre o achiziţie 
publică care trebuie parcursă şi care presupune timp. Acei paşi trebuie făcuţi după lege. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Noi, nu ştim ce înseamnă, această expertiză, ca valoare. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Această expertiză este necesară. Noi cerem o expertiză 
obiectivă, comandată de către primărie, care să ne lămurească. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă valoarea, acestei expertize, va depăşi valoarea concesiunii? 
Trebuie să hotărâm, cam cât timp ar trebui pentru o asemenea expertiză şi nu ştim cât ar costa. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Vă spunea, domnul inginer, că expertiza care au comandat-o 
dânşii a costat 100.000 de euro. Trebuie să ne identificăm sursele. 
Dl. consilier Brustan Emilian- În aceste condiţii, vă propun să supunem la vot proiectul de 
hotărâre, pentru revocare. 
Cine este pentru?-9 consilieri: dl. consilier Brustan Emilian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. 
consilier Trifan Aurel, dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Margin Gabriel Adrian, 
dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Ciulea Simona, dl. consilier Filip Vasile şi dl. 
consilier Haiduc Vasile. Împotrivă?-4 consilieri: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier 
Ardelean Ioan, dl. consilier Condea Roman Florian şi dl. consilier Pop Gheorghe. Abţineri?- 6 
consilieri: dl. consilier Matyi Ştefan, dl. consilier Balogh Lucian, dl. consilier Vereş Ernestin, d-
na. consilier Trif Dan Simona, dl. consilier Plopeanu Stelian şi dl. consilier Duca Viorel Costel. 
RESPINS 
 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
1.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  "PUZ  LOCUINŢE  ALEEA 
ASTREI " beneficiar SC BRÂNDUŞA IMPEX SRL. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz nefavorabil deoarece documentaţia 
prezentată, nu corespunde cu ceea ce este în teren. 
Dl. consilier Brustan Emilian- În consecinţă am propus serviciului de urbanism să se 
autosesizeze şi să ia măsurile care se impun. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Ce înseamnă aceasta? 
Dl. consilier Haiduc Vasile- Este vorba de faptul că am găsit, adiacent, înăuntru un plan parter 
făcut. Nu corespund planurile. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Propun retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi. 
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Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
RETRAS 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
2. Proiect de hotărâre privind avizarea 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. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Onac Alexandru- Am o întrebare. Din punct de vedere urbanistic, pe strada 
Haşdeu construcţiile sunt P+4, pe strada Doja sunt P+4, iar punctele P+10, D28, D38, D48, D58, 
întreb, cum va arăta unul cu 4 etaje plus mansardă, într-o zonă unde sunt P+4? 
Dl. consilier Haiduc Vasile- Am fost la faţa locului. Prin diferenţa de nivel, nu se depăşeşte 
înălţimea de P+4.  
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 16 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Onac Alexandru, 
dl. consilier Vereş Ernestin şi  dl. consilier Plopeanu Stelian. 
 

* 
Cu 16 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizarea 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. 47 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
3. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal  "EXTINDERE PARC 
INDUSTRIAL –ZALĂU NORD" beneficiar SC ANDMARK SRL. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 avizarea Planului Urbanistic 
Zonal  "EXTINDERE PARC INDUSTRIAL –ZALĂU NORD" beneficiar SC ANDMARK 
SRL. 
  

Se adoptă hotărârea nr. 48 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
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4. Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinţa gratuită a unui numar de 15 familii din 
Municipiul Zalau, str. Porolissum a cate un lot de 300 mp teren/familie, proprietatea privată a 
Municipiului Zalău în vederea construirii de noi locuinţe în locul celor existente si care sunt 
afectate de alunecări de teren. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Vereş Ernestin- Cele 15 familii, au casele avariate? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- S-a efectuat un control de către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă în urma căruia s-a constatat că sunt case în diferite stadii de degradare, supuse riscului 
de prăbuşire. Ne-am angajat ca să găsim terenuri, nu în proprietate ci în folosinţă, pentru a-şi 
putea construi alte case. 
Dl. consilier Vereş Ernestin- Eu aş propune să cuprindem un articol pentru a-şi demola aceste 
case.  
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Nu se poate. Unii, încă, mai locuiesc în ele. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai 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 privind transmiterea in 
folosinţa gratuită a unui numar de 15 familii din Municipiul Zalau, str. Porolissum a cate un lot 
de 300 mp teren/familie, proprietatea privată a Municipiului Zalău în vederea construirii de noi 
locuinţe în locul celor existente si care sunt afectate de alunecări de teren. 
  

Se adoptă hotărârea nr. 49 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii Convenţiei pentru prestarea de servicii de 
asistenţă socio-medicală în cadrul Fundaţiei Maya şi acordarea de subvenţii din bugetul DASC 
pe anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Mureşan Silviu- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 prelungirii 
Convenţiei pentru prestarea de servicii de asistenţă socio-medicală în cadrul Fundaţiei Maya şi 
acordarea de subvenţii din bugetul DASC pe anul 2008. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 50 
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* 
Dl. consilier Brustan Emilian 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei pentru prestarea de servicii de 
asistenţă socio-medicală în cadrul Fundaţiei Acasa şi acordarea de subvenţii din bugetul DASC 
pe anul 2008.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Mureşan Silviu- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 prelungirii 
Convenţiei pentru prestarea de servicii de asistenţă socio-medicală în cadrul Fundaţiei Acasa şi 
acordarea de subvenţii din bugetul DASC pe anul 2008.  
 

Se adoptă hotărârea nr. 51 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei pentru prestarea de servicii de 
asistenţă socio-medicală în cadrul Societatii Handicapaţilor Zalău şi acordarea de subvenţii din 
bugetul DASC pe anul 2008.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Mureşan Silviu- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 prelungirii 
Convenţiei pentru prestarea de servicii de asistenţă socio-medicală în cadrul Societatii 
Handicapaţilor Zalău şi acordarea de subvenţii din bugetul DASC pe anul 2008.  
 

Se adoptă hotărârea nr. 52 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
8. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului practicat de SC Compania de Apă Someş SA 
pentru prestarea serviciului public de canalizare ape uzate în municipiul 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, nu s-a discutat. 
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Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Onac Alexandru- Preţul cu care se măreşte canalizarea este relativ mic. Nu ştiu de 
ce fac treburile acestea. Eu v-am spus că voi vota împotriva oricărei hotărâri care măreşte 
nejustificat taxele pe care le dau zălăuanii. 
D-na. consilier Ciulea Simona- Dar până la urmă este 0,98 sau 0,85? 
D-na. director Cuibuş Mariana- 0,85 este fără TVA, iar 0,95 este cu TVA. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- În mod normal, conform contractului de delegare, există 
obligativitatea ca în momentul în care se măreşte redevenţa, ea să se regăsească în tarif. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 14 consilieri. Împotrivă?- dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier Pop 
Gheorghe, d-na. consilier Trif Dan Simona şi dl. consilier Condea Roman Florian. Abţineri? - dl. 
consilier Plopeanu Stelian. 
 

* 
Cu 14 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului practicat de 
SC Compania de Apă Someş SA pentru prestarea serviciului public de canalizare ape uzate în 
municipiul Zalău. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 53 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea colaborării cu Direcţia pentru Sport a judeţului Sălaj în 
vederea susţinerii şi promovării sportului de masă şi a sportului de performanţă în municipiul 
Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Gheorghe - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 colaborării cu 
Direcţia pentru Sport a judeţului Sălaj în vederea susţinerii şi promovării sportului de masă şi a 
sportului de performanţă în municipiul Zalău. 
  

Se adoptă hotărârea nr. 54 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de salubrizare – activităţile de precolectare, colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor municipale din municipiul Zalău şi administrarea depozitului de deşeuri  municipale 
existent. 
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 Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Ardelean Ioan- Am citit că primăria din Crişeni nu ne mai lasă. La care depozit 
face referire? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Face referire la depozitul din Crişeni, deponia din Crişeni. Există 
contract cu primăria Crişeni pentru încă un an. Solicitarea celor din Crişeni era pentru acele 
obligaţii care revin din ceea ce înseamnă închiderea deponiei. Sunt nişte lucrări obligatorii care 
trebuie realizate acolo Avem prevăzute aceste lucrări. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai 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 Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare – activităţile de precolectare, 
colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale din municipiul Zalău şi administrarea 
depozitului de deşeuri  municipale existent. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 55 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contributiei financiare la proiectul "Sosea ocolitoare 
din DN1F/E 81 in DJ 191 C pentru devierea traficului greu din municipiul 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 Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Onac Alexandru-  În prima etapă, să facă raportul DN1F în DJ 191 C. Asta nu 
rezolvă problema devierii traficului greu din Zalău. Pe când este prevăzută etapa a doua, dacă 
puteţi să-mi spuneţi?  
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Este proiectată şi etapa a doua. Ni s-a promis că va veni o 
comisie la Zalău pentru a evalua situaţia. 
Dl. consilier Onac Alexandru-  Domnule primar, am ridicat această problemă, deoarece noi 
cheltuim, adică aprobăm, un million de euro, dar problema este nerezolvată. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Proiectul iniţial a avut ca atribut principal, punerea în valoare a 
acelor zone pentru dezvoltarea industrială, a parcului industrial. Deci, acesta a fost scopul 
principal. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai 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 contributiei 
financiare la proiectul "Sosea ocolitoare din DN1F/E 81 in DJ 191 C pentru devierea traficului 
greu din municipiul Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 56 
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* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
serviciului public de transport în regim taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău. 
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, nu s-a discutat. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, nu s-a discutat. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Referitor la criterii. Au fost preluate de undeva, dacă se pot 
aduce modificări? 
Dl. Cuibuş Laurenţiu (funcţionar al primăriei cu atribuţii privind transportul)- Da, se pot 
aduce modificări. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Aş vrea să se facă nişte modificări. Prima modificare ar fi la 
art. 12, punctul 3, în funcţie de volumul util al portbagajului, unde aş propune să se înlocuiască 
acele criterii. Mi se pare mult mai relevant clasa autovehiculului, mare, medie şi mică. Să punem 
clasă mare, clasă medie şi clasă mică dacă există aşa ceva. Deci, la punctul 3 să fie acordate 
puncte în funcţie de clasă astfel: clasă mare- 10 puncte, clasă medie- 7 puncte şi clasă mică- 3 
puncte. O altă propunere este la punctul 4, în funcţie de instalaţia de climatizare. Este foarte 
important să avem climatizare. Mi se pare nerelevant să dăm puncte în funcţie de modul de 
deţinere a autovehicolului. Aşa nu-i stimulăm pe deţinătorii de autovehicule să-şi achiziţioneze o 
maşină nouă, bună. Propun, revenind la ceea ce am spus înainte cu instalaţia de climatizare, să 
renunţăm la punctul cu modul de deţinere a autoturismului şi cele 5 puncte să le transferăm la 
instalaţia de climatizare cu reglare automată de tip climatronic, să dăm acolo 10 puncte şi şase 
puncte la instalaţie de climatizare manuală. Deci, la punctul 4, alin., a) să avem 10 puncte pentru 
cele cu instalaţie de climatizare cu reglare automată, 6 puncte pentru cele cu instalaţie de 
climatizare manuală şi 0 puncte pentru cele fără instalaţie de climatizare. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Există o problemă vizavi de ceea ce înseamnă cesionarea chiar a 
bulinei către proprietarul autovehicolului. Pot să am maşină închiriată şi pot să cedez bulina 
proprietarului. Au început să se facă tranzacţii în acest sens. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Mai este la punctul 6, vechimea transportatorului. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Acolo, întradevăr este trecut greşit. La formulă se aplică în 
funcţie de vechimea autoturismului. Deci, este transportator, corectăm. Vreau să spun că îmi 
însuşesc propunerile şi modificările. 
D-na. consilier Ciulea Simona- În calitate de beneficiar al serviciului de taxi, vreau să spun că 
sunt unele maşini care sunt sub orice critică. Să se găsească o modalitate de a fi scoase. O altă 
problemă ar fi parcările care sunt ocupate de taximetrişti. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- De aceea s-a şi introdus acel articol, prin care apare sancţiunea 
pentru cei care opresc în alte locuri decât cele premise. Sunt destul de multe taximetre la nivelul 
municipiului, ar trebui să ajungem undeva la un număr de 250 de taxiuri, sunt cu vreo 30 mai 
multe. Se merge pe reducere naturală. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Noi, am discutat, în comisia de urbanism, faptul că deoarece nu 
avem atâţia operatori pe partea de marfă, s-au trecut numărul de locuri la persoane. Haideţi să le 
reducem de la marfă şi să nu le mai trecem la persoane. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Este opţiunea lor, oricum ocupau anumite locuri de parcare. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Am înţeles că se aplică pentru cei care vor veni. Ce ne facem 
cu cei de-acuma? 
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Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Aceştia vin la reînoire. 
Au ieşit din sală domnii consilieri Trifan Aurel şi Onac Alexandru. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim taxi şi în regim de 
închiriere pe raza municipiului Zalău. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 57 
 
* 

Revin în sală domnii consilieri Trifan Aurel şi Onac Alexandru. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, nu s-a discutat. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor în municipiul Zalău. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 58 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
14. 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. 
Dl. consilier Mureşan Silviu- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Ardelean Ioan- De ce, pe aceleaşi rute, apar preţuri diferite? 
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Deoarece au frecvenţă diferită. Sunt pe baza documentelor 
justificative. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare 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 aprobarea drepturilor băneşti 
aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la locul de 
muncă. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 59 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
15. Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi 
exploatarea parcărilor din Municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr. 379/21.12.2007. 
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, nu s-a decis. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri? –dl. consilier Margin Adrian şi 
dl. consilier Brustan Emilian. 
 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului 
privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor din Municipiul Zalău, aprobat prin 
HCL nr. 379/21.12.2007. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 60 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  prin  licitaţie publică deschisa a unui 
teren, proprietatea privată a Statului roman - administrarea Consiliului local al municipiului 
Zalau, situat pe str.T.Vladimirescu, adiacent Bl.D-53, in vederea  modernizarii constructiei 
existente. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz nefavorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Haiduc Vasile- Documentaţia este incompletă. Am înţeles că este vorba de un 
chioşc, nu înţelegem de ce este nevoie de teren pentru modernizare, dacă nu este extindere. Din 
documentaţia care a fost prezentată la comisia de urbanism reiese un plan. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Este o construcţie provizorie, pe un teren închiriat. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-Nici un consilier. Împotrivă?- 8 consilieri: dl. consilier Brustan Emilian, dl. 
consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Ciulea Simona, 
dl. consilier Matyi Ştefan, dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. consilier Ardelean Ioan  şi dl. 
consilier Haiduc Vasile. Abţineri?- 11 consilieri: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier 
Condea Roman Florian, dl. consilier Pop Gheorghe, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier 
Trifan Aurel, dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Margin Gabriel Adrian, dl. 
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consilier Filip Vasile, dl. consilier Balogh Lucian, dl. consilier Vereş Ernestin, d-na. consilier 
Trif Dan Simona. 
RESPINS 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vanzarii a 6 apartamente din Bl.SCCM către titularii 
contractelor de închiriere. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, nu s-a pronunţat. De ce trebuie să le vindem? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Există o hotărâre de consiliu care obligă la vânzarea 
apartamentelor sau a acelor camere, într-un termen dat.Oricum, acest termen este depăşit. Sunt, 
deja, vândute în proporţie de 80-90%.  
Dl. director Tulai Ioan- Mai sunt 3 locaţii în afară de aceste 6, pentru că este o acţiune în 
instanţă, cei care au fost chiriaşi nu şi-au respectat promisiunile.  
Dl. consilier Nistorescu Radu- Aş vrea să întreb dacă locatarii celor 6 apartamente sunt în 
măsură să le cumpere? 
Dl. director Tulai Ioan- Da. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai 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 vanzarii a 6 
apartamente din Bl.SCCM către titularii contractelor de închiriere. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 61 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
18. Proiect de hotărâre privind  avizarea PUZ –ului  „Două Locuinţe Colective  P+1E+M - str. 
Gh.Şincai” beneficiari Pop Adrin Sabin şi Ghiuruţan Sebastian. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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  avizarea PUZ –ului  „Două 
Locuinţe Colective  P+1E+M - str. Gh.Şincai” beneficiari Pop Adrin Sabin şi Ghiuruţan 
Sebastian. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 62 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
19. Informare cu privire la oferta de donaţie de teren formulată de d-l Creţu Victor. 
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Dl. consilier Brustan Emilian- Aţi luat la cunoştinţă cu toţii despre aceasta. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
20. Informare cu privire la solicitarile de concesionări de terenuri în vederea extinderii 
construcţiilor. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Şi despre aceasta aţi luat la cunoştinţă. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
21. Informare privind solicitarea SC Donasid SA de a revoca HCL nr. 61/2001 privind instituirea 
taxei speciale sport, cultură. 
Dl. consilier Margin Adrian- Aş vrea să fac o precizare. Azi am fost invitat de către dl. Basetti 
la o discuţie cu dânsul. Există această solicitare, despre care eu nu am ştiut, şi anumite motive pe 
care le indică ar putea fi discutabilă, în condiţiile în care investitorul se plânge că nu găseşte 
înţelegerea necesară în cadrul Consiliului Local. Eu nu cunosc problemele dar din modul în care 
mi-a prezentat, el şi-a manifestat dorinţa de a se putea justifica în faţa Consiliului Local. Vă cer 
permisiunea ca în numele Consiliului Local să-şi planifice la o dată cu care vom fi de acord, 
eventual următoarea şedinţă ordinară, să precizeze un punct de vedere oficial faţă de taxa sport-
cultură. Cred că nu am procedat greşit dacă i-am spus că îi vom oferi ocazia să poată să-şi 
prezinte ,,păsurile,, aici.  
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Există o solicitare şi s-a adresat oficial. În materialul care cred 
că îl aveţi şi dumneavoastră, oficial s-a adresat prin această procedură prealabilă. Solicită să 
revocăm în totalitate această hotărâre. Vreau să vă spun că am mai purtat mai multe procese pe 
această temă, sigur cu alte firme şi am câştigat procesele care au fost pe rol. 
Dl. consilier Margin Adrian- Aceasta este şi informaţia pe care i-am dat-o. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Aceasta este ultima chestiune cu care vine Tenaris-ul vizavi de 
taxa sport-cultură. Am mai avut nişte discuţii cu ei pe diverse teme, spre exemplu vizavi de 
terenurile din faţa Tenaris-ului, pe care ei doreau să le cumpere şi să le achiziţioneze în vederea 
extinderii uzinei. Le-am făcut propunere la momentul respectiv, nu erau interesaţi decât de acel 
teren, mai mult decât atât erau deranjaţi de faptul că se construiau pe acele terenuri private 
diverse construcţii. Le-am explicat că nu avem ce să facem pentru că acele terenuri sunt private, 
dacă este interesat poate să le cumpere, să intre în tratative cu acei proprietari. Am încercat şi noi 
să sprijinim , pentru că era de interes major extinderea fabricii Silcotub, am încercat să purtăm 
discuţii cu oamenii, ne-am implicat puţin în intermediere dar nu foarte mult, pentru a nu se 
interpreta alte suspiciuni. La un moment dat aveau o problemă mai mare cu cel care a făcut 
,,Târgul de maşini,,  în sensul că le-a cerut un preţ care lor li se părea exorbitant.  
Dl. consilier Margin Adrian- Mie mi-a spus că doreşte să se implice în orice alte proiecte de 
natură comunitară, socială, culturală, chiar şi sportivă. Am spus că nu este cazul să mi le spună 
mie, personal, ci să le prezinte în faţa Consiliului Local, în mod public. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Nu pot decât să mă bucur pentru că vor fi consemnate, vor fi 
scrise. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Punctul de vedere al consilierilor este de a merge mai departe cu 
taxa sport-cultură. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Diverse 
D1. Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire  in proprietatea numitilor Blaga Floare, 
Fanca Ana si Blaga Gheorghe a unui teren in suprafata de 291 mp,aferent locuintei din 
municipiul Zalau str.Kossuth nr.10. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 Blaga Floare, Fanca Ana si Blaga Gheorghe a unui teren in suprafata de 
291 mp,aferent locuintei din municipiul Zalau str.Kossuth nr.10. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 63 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D2. Proiect de hotărâre privind propunerea de  atribuire in proprietatea numitilor Ţicală Vasile şi 
Ţicală Maria  a unui teren in suprafata de 250 mp, aferent locuintei din mun.Zalau str. 
Margaretelor nr. 5. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- 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 Ţicală Vasile şi Ţicală Maria  a unui teren in suprafata de 250 mp, aferent 
locuintei din mun.Zalau str. Margaretelor nr. 5. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 64 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „LOCUINŢE 
INDIVIDUALE SI COLECTIVE SI SERVICII  -ZONA VALEA MITII”,  beneficiar S.C. 
MARE  COMP  SRL. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri? - dl. consilier Margin Adrian. 
 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal  „LOCUINŢE INDIVIDUALE SI COLECTIVE SI SERVICII  -ZONA VALEA MITII”,  
beneficiar S.C. MARE  COMP  SRL. 
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Se adoptă hotărârea nr. 65 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D5. Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 170/11.07.2007 privind obligaţiile şi 
responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte 
persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea 
permanentă a curăţeniei  în municipiul 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 Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri? - dl. Consilier Vereş Ernestin. 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
170/11.07.2007 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, 
agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi 
înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei  în municipiul Zalău. 
  

Se adoptă hotărârea nr. 66 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D6. Proiect de hotarare privind suportarea platii cursului postuniversitar urmat de consilierul 
local Pop Gheorghe 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. 
Dl. consilier Pop Gheorghe- comisia sport-cultură, nu s-a discutat. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Pop Gheorghe. 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind suportarea platii cursului 
postuniversitar urmat de consilierul local Pop Gheorghe din bugetul local pe anul 2008. 

Se adoptă hotărârea nr. 67 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de parteneriat intre municipiul 
Zalau si Asociatia Ecologista "Floare de Colt" Cluj Napoca in cadrul proiectului "Eco Impact" 
Zalau. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Deci, retragem acest proiect de pe ordinea de zi pentru că există o 
problemă cu această asociaţie. Sunt probleme de eligibilitate, dacă pot fi parteneri în două 
proiecte. 
RETRAS 
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Dl. consilier Brustan Emilian 
 
D8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica dechisa cu strigare a 
apartamentului nr. 8 din imobilul Bl. SCCM, proprietatea privata a municipiului Zalau. 
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, nu s-a discutat. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Nistorescu Radu. 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie 
publica dechisa cu strigare a apartamentului nr. 8 din imobilul Bl. SCCM, proprietatea privata a 
municipiului Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 68 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D9. Proiect de hotarare privind aprobarea comasarii imobilelor terenuri in suprafata de 1137 mp, 
proprietatea privata a Statului Roman-administrarea Consiliului local al municipiului Zalau in 
vederea intabularii si apartamentarii imobilului colectiv de locuinte din municipiul Zalau, str.22 
Decembrie 1989 nr. 91. 
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, nu s-a discutat. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Margin Adrian şi 
dl. Consilier Matyi Ştefan. 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea comasarii imobilelor 
terenuri in suprafata de 1137 mp, proprietatea privata a Statului Roman-administrarea Consiliului 
local al municipiului Zalau in vederea intabularii si apartamentarii imobilului colectiv de locuinte 
din municipiul Zalau, str.22 Decembrie 1989 nr. 91. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 69 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D11. Proiect de hotarare 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. 
Dl. consilier Mureşan Silviu- comisia sport-cultură, nu s-a discutat. 
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Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 16 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Mureşan Silviu, dl. 
consilier Pop Gheorghe şi dl. consilierBîrsan Claudiu. 
 

* 
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. 70 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D12. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Gheorghe - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Au mai apărut nişte cereri de la biserici, am discutat în 
comisia economică, aceste cereri şi au apărut nişte modificări. Respectiv, în loc de 15.000 în 
favoarea Capelei ,,Sf. Ioan Botezătorul,, doar 12.000, la Parohia Ortodoxă Română ,,Coborârea 
Sfântului Duh,, Porolissum se diminuează suma cu 3000, la Protopopiatul Ortodox Român se 
diminuează suma cu 2000 de lei, la Parohia Ortodoxă Română ,,Naşterea Maicii Domnului,, 
Dumbrava Nord se diminuează cu 2000 de lei. S-au adunat 10.000 de lei. Sunt 4 cereri, astfel că 
îi vom împărţi în felul următor: 3000 de lei la Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului,, suma de 
5000 de lei pentru Catedrala ,,Sfânta Vineri,, şi 2000 de lei la Parohia Reformată, dar această 
sumă împreună cu încă 4000 de lei se vor împărţi la trei deoarece sunt trei parohii reformate, 
adică câte 2000 pentru fiecare parohie reformată. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- Catedrala ,,Sfânta Vineri,, a primit 5 miliarde. Luăm de la Biserica 
din Dumbrava Nord care a primit 20.000, unde este un cartier de proletari? 
D-na. consilier Ciulea Simona- Mie, această împărţeală mi se pare un fel de piaţă. Credeam că 
dăm bani pentru activităţile sociale care s-ar presupune că trebuie să le desfăşoare aceste biserici. 
Mai era vorba la un moment dat, la şedinţa trecută, că ne vom întâlni toţi, să stabilim nişte 
criterii. Eu am aflat, acum, de două minute. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă iniţiatorii (d-nii. consilieri: Pop, Mureşan, Filip şi Marc)  
îşi însuşesc propunerea d-nei. consilier Trif? 
Votăm proiectul cu propunerea de modificare. 
Cine este pentru?- 6 consilieri: dl. consilier Matyi Ştefan, dl. consilier Balogh Lucian, dl. 
consilier Vereş Ernestin, dl. consilier Pop Gheorghe, d-na. consilier Trif Dan Simona şi dl. 
consilier Condea Roman Florian. Abţineri?- 13 consilieri: dl. consilier Brustan Emilian, dl. 
consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Ciulea Simona, 
dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. consilier Ardelean Ioan, dl. consilier Haiduc Vasile, dl. 
consilier Onac Alexandru, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Trifan Aurel, dl. consilier 
Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Margin Gabriel Adrian şi dl. consilier Filip Vasile. 
Împotrivă?-Nu sunt. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre iniţial. 
Cine este pentru?- 5 consilieri: dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Margin Gabriel 
Adrian, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Bîrsan Claudiu şi dl. consilier Haiduc Vasile. 
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Abţineri?- 13 consilieri: dl. consilier Matyi Ştefan, dl. consilier Balogh Lucian, dl. consilier 
Vereş Ernestin, dl. consilier Pop Gheorghe, d-na. consilier Trif Dan Simona, dl. consilier Condea 
Roman Florian, dl. consilier Brustan Emilian, dl. consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier 
Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Ciulea Simona, dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. 
consilier Ardelean Ioan şi dl. consilier Onac Alexandru. Împotrivă?-Nu sunt. 
RESPINS 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D13. Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri pentru executarea lucrarilor de investitii 
in infrastructura tehnico-edilitara aferenta sistemelor de transport public local. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, nu s-a pronunţat. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Pop Gheorghe şi d-
na. consilier Ciulea Simona. 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind adoptarea unor masuri pentru 
executarea lucrarilor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta sistemelor de 
transport public local. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 71 
 
* 
 

Dl. consilier Brustan Emilian 
Considerând că toate punctele aflate pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările 
şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru participare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ 
    BRUSTAN EMILIAN                                                           SECRETAR, 
                                                                                         POTROVIŢĂ STELIAN 


