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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 12 mai 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 Dorel- Viceprimar al Municipiului 
Zalău, d-na Abrudan Onorica- Viceprimar al Municipiului Zalău, dl. 
Potroviţă Stelian - Secretar, d-na Ardelean Claudia- Director DAPL, dl. 
Tulai Ioan- Director Direcţia Patrimoniu, d-na. Baboş Dorina - Director 
DASC, dl. Sandu Constantin- arhitect-şef, şefi de birouri din cadrul 
Primăriei Municipiului Zalău, 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 în site-ul 
Primăriei Municipiului Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la 
intrarea în Primăria Municipiului Zalău în data de 06.05.2008 a anunţului 
de convocare întocmit în baza  Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr.1349/06.05.2008, 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 06.05.2008, 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 
09.05.2008, în format electronic. 
În continuare am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Onac Alexandru. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, menţionând că sunt prezenţi 
18 consilieri, din 20 convocaţi: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier 
Balogh Lucian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Prodan Onuţ, dl. 
consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Margin Gabriel Adrian, dl. 
consilier Filip Vasile, dl. consilier Haiduc Vasile, dl. consilier Trifan 
Aurel, dl. consilier Condea Roman Florian, dl. consilier Mureşan Silviu 
Vasile, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Ciulea 
Simona, dl. consilier Ardelean Ioan, dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. 
consilier Pop Gheorghe, dl. consilier Vereş Ernestin şi d-na. consilier Trif 
Dan Simona. Lipsesc următorii consilieri: dl. consilier Matyi Ştefan şi d-
na. consilier Marc Maria. Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii. 
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Dl. consilier Onac Alexandru 
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa 
ordinară din data de 07.04.2008. 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 07.04.2008. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
La ordinea de zi avem un număr de 30 de proiecte de hotărâre şi 8 puncte 
diverse.  

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

din data de 12 mai 2008, orele 14,00 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Două locuinţe colective 
P+1E+M –str. Gh. Şincai” beneficiar SC Activ Invest SRL.  
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Casă familială D+P+M 
„zona străzii Aleea Digului beneficiarCiupe Liviu Ciprian .  
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Casă familială D+P+M 
„zona străzii George Bacovia beneficiar Arba Ioan . 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Casă familială P+M „zona 
străzii Andrei Mureşanu beneficiar Botofan Ioan Petru. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D „Casă familială D+P+M 
„zona străzii George Bacovia beneficiar Pop Cornel . 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Ansamblu de Agrement 
Club Brilliant zona Grădina Poporului beneficiar S.C. Total AS 
Distribuţie S.R.L . 
7.Proiect de hotărâre privind avizarea PUZ „ACTIV MALL-B-dul Mihai 
Viteazu nr.53/A” beneficiar S.C Euro Activ S.R.L. 
8.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de strazi in 
Municipiul Zalau-PUZ Rezervoare Bradet . 
9.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri unui cartier din 
Municipiul Zalau. 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare ,transport la şi de la 
locul de muncă.  
11.Proiect de hotărâre de completare a HCL nr.144 din 28.05.2007 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, a taxelor 
speciale şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorarii valorii alocate pentru 
finantarea obiectivului de investitii „Achiziţionare şi montare WC 
publice” din creditul contractat pentru anul 2008 . 
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13. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Mateut Ioan Pompei şi Gabriela Carmen.  
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Chioren Anca Alina. 
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Chiba Iosif. 
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Berchi Ciprian Gabriel. 
17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Paşca Gheorghe. 
18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Creţu Cristian. 
19.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Rus Vasile. 
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Muresan Florina Zamfira. 
21.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Ilea Stelian. 
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie b-dul 
MihaiViteazul DN 1F-DN 1H (Crişeni). 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie str. 
S.Bărnuţiu-str.Sf.Vineri-Str.Dumbrava". 
24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere în 
participaţiune nr.7364/13.03.200. 
25.Proiect de hotărâre privind comasarea terenurilor proprietatea 
municipiului Zalău necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Şosea ocolitoare pentru devierea trficului greu din municipiul Zalău”. 
26.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.73 din 7 aprilie 2008. 
27.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetuluilocal pe anul 2008. 
28.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal 
„Locuinţe Unifamiliale P-P+2 Parcela str.Pădurii ” beneficiar Cernestean 
Nicolae. 
29.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr. 99 /2008 
privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008 al Serviciului public 
de urmarire si incasare a taxelor speciale.  
30.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul pe anul 
2008 al Serviciului public de urmarire si incasare a taxelor speciale.  
Diverse 
D1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 20 din 14.02.2008 
pentru aprobarea criteriilor de acces si criteriilor de ierarhizare a cererilor 
pentru repartizarea locuintelor ANL pentru tineri, destinate inchirierii.  
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D2.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorarii valorii alocate pentru 
finantarea obiectivelor de investitii "achizitionare autobuze" si: Lucrari 
tehnico-edilitare la blocul O4", din creditul contractat pe anul 2008.  
D3.Proiect de hotărâre privind concesionarea fara licitatie publica a unui 
teren, proprietatea privata a statului roman-administrarea Consiliului 
Local al municipiului Zalau, situat in municipiul Zalau, aleea Torentului 
nr. 16, adiacent apartamentului nr. 17/1 din bl. T10, in vederea extinderii 
constructiilor existente, proprietatea SC NIMEX IMPOT EXPORT SRL 
Zalau.  
D4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice aferenta obiectivului nou de investitii "Extindere retea 
electrica pe strada Vanatorilor", municipiul Zalau.  
D5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritati privind 
solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii 
precum si a listei solicitantilor ce nu au acces la acestea. 
D6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
amplasarea, intretinerea si exploatarea echipamentelor de monitorizare a 
traficului situate pe raza municipiului Zalau si completarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale ADP 
Zalau aprobat prin HCL 301/20.12.2004.  
D7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, 
in suprafata de 5800 mp, proprietatea privata a municipiului Zalau in 
vederea apartamentarii constructiilor existente. 
D8. Proiect de hotărâre privind aprobarea răscumpărării investiţiei ,,Reţea 
*de apă pe str.Morii'' 
Dl. consilier Onac Alexandru 
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. 
Dacă aveţi alte propuneri pentru ordinea de zi?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare ordinea de zi cu amendamentul respectiv.  
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. 
consilier Haiduc Vasile. 
Dl. consilier Onac Alexandru 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Două locuinţe colective 
P+1E+M –str. Gh. Şincai” beneficiar SC Activ Invest SRL. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Propun retragerea proiectului de hotarare  
nr. 1 de pe ordinea de zi. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă mai sunt discuţii? - Nu sunt  
RETRAS 
 

* 
Dl. consilier Onac Alexandru 
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Casă familială D+P+M 
„zona străzii Aleea Digului beneficiar Ciupe Liviu Ciprian . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea PUD „Casă familială D+P+M „zona străzii Aleea Digului 
beneficiar Ciupe Liviu Ciprian . 
 

Se adoptă hotărârea nr. 109 
 

* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Casă familială D+P+M 
„zona străzii George Bacovia beneficiar Arba Ioan . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea PUD „Casă familială D+P+M „zona străzii George Bacovia 
beneficiar Arba Ioan . 
 

Se adoptă hotărârea nr. 110 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Casă familială P+M „zona 
străzii Andrei Mureşanu beneficiar Botofan Ioan Petru. 
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Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 

* 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea PUD „Casă familială P+M „zona străzii Andrei Mureşanu 
beneficiar Botofan Ioan Petru. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 111 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D „Casă familială D+P+M 
„zona străzii George Bacovia beneficiar Pop Cornel . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea P.U.D „Casă familială D+P+M „zona străzii George Bacovia 
beneficiar Pop Cornel . 

 
Se adoptă hotărârea nr. 112 

 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
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6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Ansamblu de Agrement 
Club Brilliant zona Grădina Poporului beneficiar S.C. Total AS 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea PUD „Ansamblu de Agrement Club Brilliant zona Grădina 
Poporului beneficiar S.C. Total AS. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 113 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
7.Proiect de hotărâre privind avizarea PUZ „ACTIV MALL-B-dul Mihai 
Viteazu nr.53/A” beneficiar S.C Euro Activ S.R.L. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii? Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.. 
Cine este pentru?- 11 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl.  
consilier Prodan Onuţ, dl. consilier Margin Gabriel Adrian, dl. consilier 
Filip Vasile, dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Pop 
Gheorghe, dl. consilier Haiduc Vasile, dl. consilier Bîrsan Claudiu. 
 
 

* 
 

Cu 11 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizarea 
PUZ „ACTIV MALL-B-dul Mihai Viteazu nr.53/A” beneficiar S.C Euro 
Activ S.R.L. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 114 
 
 

* 
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Dl. consilier Onac Alexandru 
8.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de strazi in 
Municipiul Zalau-PUZ Rezervoare Bradet . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
atribuirea unor denumiri de strazi in Municipiul Zalau-PUZ Rezervoare 
Bradet . 

 
Se adoptă hotărârea nr. 115 

 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
9.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri unui cartier din 
Municipiul Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, face alta propunere. 
Dl. consilier Margin Adrian- Nu suna bine ,,Rotundă'',data  viitoare o să 
facem viitorul cartier ,,Pătrat'' .Să-l lăsăm aşa cum e ştiu: ,,Dealu Morii'', 
au fost mai multe propunerii în şedinţa trecută ăsta este cel mai inadecvat 
după părerea mea. Comisia economică a hotărât că dacă nu este altă 
denumire să rămână ,,Dealu Morii''. 
 Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Ultima discuţie din şedinţa anterioară a 
fost să se vină cu propunerii pentru stabilirea denumirii. Şi în zonă este 
,,Pădurea Rotundă'' de acolo am preluat denumirea şi spuneam că sună 
mai bine decât ,,Dealu Morii'' plus că mai avem şi strada ,,Morii''. Ca să 
nu existe confuzii asta a fost motivaţia pentru care am ales această 
denumire. 
Dl. consilier Margin Adrian- ,,Pădurea Rotundă'' e altceva, ,,Rotundă'' 
e altceva. Propunerea noastră e să fie cartierul ,,Dealul Morii'' asta era 
propunerea comisiei. 
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Cine este pentru propunerea dl. Margin? 
12- voturi ,,pentru'' , dl. consilier Margin Gabriel Adrian, dl. consilier Pop 
Gheorghe, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Mureşan Silviu. 
Împotrivă?- dl. consilier Condea Roman Florian, dl. consilier Nistorescu 
Radu Mihai, dl. consilier Trifan Aurel, dl. consilier Duca Viorel Costel. 
Abţineri?- dl. consilier Vereş Ernestin, dl. consilier Balogh Lucian 
Claudiu. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Rămâne ,,Dealu Morii". 
Cine este pentru ,,Dealu Morii"? 
14- voturi ,,pentru" , Împotrivă?- dl. consilier Trifan Aurel, dl. consilier 
Duca Viorel Costel, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai.  
Abţineri?- dl. consilier Vereş Ernestin 

 
* 

 
Cu 14 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
atribuirea unei denumiri unui cartier din Municipiul Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 116 
 
* 

Dl. consilier Onac Alexandru 
10.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 Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 18 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. 117 
 
* 
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Dl. consilier Onac Alexandru 
11.Proiect de hotărâre de completare a HCL nr.144 din 28.05.2007 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, a taxelor 
speciale şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiecul de hotărâre de completare a 
HCL nr.144 din 28.05.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2008, a taxelor speciale şi a tarifelor şi chiriilor pentru 
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Zalău. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 118 
 
 

                                                          * 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorarii valorii alocate pentru 
finantarea obiectivului de investitii „Achiziţionare şi montare WC 
publice” din creditul contractat pentru anul 2008 . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz nefavorabil. 
Nu ni se pare valoarea la nivelul la care-l dorim noi, mi se pare absurd ca 
pentru o toaletă publică să dăm 170.000 ron, cu banii ăştia putem să face 
o clădire. Nu se justifică cheltuielile. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Gheorghe- dau eu informaţie direcţiei tehnice despre 
alte firme. 
Dl. consilier Margin Adrian- Cum s-a ajuns la această sumă? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- În urma licitaţiei, astfel de toalete sau mai 
montat şi în Cluj, Bucureşti, Timişoara. Este foarte sofisticat cu 
autoîntreţinere, cu fise. Dl. Vereş ne-a ajutat cu nişte oferte. Asta e ce s-a 
găsit, puteam alege acele toalete de plastic, ecologice dar nu aşa ceva ne 
doream pentru zona centrală. 
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Dl. consilier Nistorescu Radu- Facem un caz politic dintr-o toaletă,avem 
dreptul să avem o toaletă modernă. 
Dl. consilier Ardelean Ioan- Este ineficientă pentru că este pentru o 
singură persoană. 
Dl. consilier Onac Alexandru- dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Cine este pentru?- dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, dl. consilier 
Trifan Aurel, dl. consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Balogh Lucian 
Claudiu. Împotrivă?- dl. consilier Pop Gheorghe. Abţineri?- 12. 
RESPINS 
 
 

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

* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Mateut Ioan Pompei şi Gabriela Carmen.  
Dl. consilier Pop Gheorghe- iese din sală la ora 14:40 
 

Se adoptă hotărârea nr. 119 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Chioren Anca Alina. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă 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 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Chioren Anca Alina. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 120 
 
* 
 

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

* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Chiba Iosif. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 121 
 

 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Berchi Ciprian Gabriel. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă 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 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Berchi Ciprian Gabriel. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 122 
 
* 
 

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

* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Paşca Gheorghe. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 123 
 
* 

Dl. consilier Onac Alexandru 
18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Creţu Cristian. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
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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 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Creţu Cristian. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 124 
 
* 
 

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

* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Rus Vasile. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 125 
 
* 

 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public 
al municipiului Zalău oferită de Muresan Florina Zamfira. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
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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 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Mureşan Florina Zamfira. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 126 
 
 
* 

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

* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău oferită 
de Ilea Stelian. 
 

 
Se adoptă hotărârea nr. 127 

 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie b-dul 
MihaiViteazul DN 1F-DN 1H (Crişeni). 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, nu ne-am pronunţat. 
Preţul este cam exagerat. 
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Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, nu s-a pronunţat din 
acelaşi motiv,al preţului. Mi se pare supraevoluată investiţia, cu 900.000 
ron refacem toată pasarela. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt întebări? 
Dl. consilier Trifan Aurel- Mă abţin în ceea ce priveşte preţul. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Mă deranjeză că se tranşează intr-un nod. 
Sunt mai multe componente care apar în acel deviz: parte de proiectare, 
parte de asistenţă tehnică. Faptul că acel proiect a pus acele valori pentru 
Zalău, Timişoara, am mai avut discuţii de astea şi cu alte ocazii. Noi 
avem zilnic organizate de către Primărie licitaţii care nu au depăşiriri de 
valori.  
Dl. consilier Margin Adrian- Am specificat de ce. Mi se pare mare 
valoarea respectivă. 
Din sală d-na Opriş Doina- director Direcţia Tehnică- La licitaţii se 
licitează valoarea de construcţii-montaj. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Pentru al analiza mai bine propun să-l 
retragem. 
Dl. secretar Stelian Potroviţă- Dacă discutaţi un proiect,hotărâţi un aviz 
pozitiv sau un aviz negativ dar să fie un aviz, altfel nu-l putem supune la 
vot. Trebuie să existe un aviz. 
Dl. consilier Filip Vasile- Cum i se pare domnului primar valoarea? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Mi se pare mare dar, la fel cum de la 
Electica am primit la un moment dat pentru indicatorul de la Mol aviz 
condiţionat şi valoarea era de 500.000 ron era enorm acel aviz. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
RETRAS 

 
* 
 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie str. 
S.Bărnuţiu-str.Sf.Vineri-Str.Dumbrava". 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz nefavorabil. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Retragem şi acest proiect pentru că nu s-a 
discutat în comisie. 
RETRAS 

 
* 
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Dl. consilier Onac Alexandru 
24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere în 
participaţiune nr.7364/13.03.2000. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Cu o completare art.3/2 solicităm să se introducă obligaţia de a transmite 
contractele încheiate să le preia domnul primar. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Sunt de acord. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă 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 
modificarea contractului de asociere în participaţiune nr.7364/13.03.2000. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 128 
 
* 

 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
25.Proiect de hotărâre privind comasarea terenurilor proprietatea 
municipiului Zalău necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Şosea ocolitoare pentru devierea trficului greu din municipiul Zalău”. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 

 
* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
comasarea terenurilor proprietatea municipiului Zalău necesare pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Şosea ocolitoare pentru devierea 
trficului greu din municipiul Zalău”. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 129 
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* 

 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
26.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.73 din 7 aprilie 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică nu s-a putut pronunţat 
pentru că nu am avut majoritate în opinii. Am solicitat majorarea de tarife 
a Companiei de Apă cu 1 aprilie ,iar acum se revine. Noi ne-am menţinut 
punctul de vedere. 
Dl. secretar Stelian Potroviţă- Avem două hotărâri: prima hotărâre -
Compania de Apă  invocă că este valabilă din martie şi cea de a doua 
hotărâre lor nu le convine. Au pus în aplicare prima hotărâre. 
D-na consilier Trif Dan Simona- Care hotărâre este legală? 
Dl. secretar Stelian Potroviţă- Prima este legală, dar propunerea este să 
o revocăm pe cea de-a doua care este completă. Nu puteam să spunem că 
hotărârea din aprilie intră în vigoare cu data de 1 martie. Eu am făcut 
calcul. 
D-na consilier Trif Dan Simona- Este legal să nu revocăm HCL şi să 
revocăm în şedinţa următoare. 
Dl. consilier Margin Adrian- Revocăm să rămână în vigoare prima 
hotărâre. De ce Compania de Apă şi-a permis să calculeze cu data de 1 
martie? 
Dl. secretar Stelian Potroviţă- Au pornit o părocedură prealabilă, noi 
am vrut să-i ajutăm. 
Dl. consilier Margin Adrian- Acesta a fost motivul pentru care nu ne-
am pronunţat. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Se retrage şi acest proiect. 
RETRAS 

 
* 

 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
27.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru?- 16 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Dl. 
consilier Margin Adrian. 
 

* 
 

Cu 16 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
rectificarea. Bugetului local pe anul 2008. 
 

Se adoptă hotărârea nr.130 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
28.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal 
„Locuinţe Unifamiliale P-P+2 Parcela str.Pădurii ” beneficiar Cernestean 
Nicolae. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, nu se pronunţă. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 11 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Dl. 
consilier Margin Adrian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Prodan 
Onuţ, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Haiduc Vasile, dl. consilier 
Mureşan Silviu Vasile. 

* 
 

Cu 11 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizarea 
Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe Unifamiliale P-P+2 Parcela 
str.Pădurii ” beneficiar Cernestean Nicolae . 
 

Se adoptă hotărârea nr. 131 
 
* 

Dl. consilier Onac Alexandru 
29.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr. 99 /2008 
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 Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
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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 
modificarea art.1 al HCL nr. 99 /2008 privind alocarea unor sume din 
bugetul pe anul 2008 al Serviciului public de urmarire si incasare a 
taxelor speciale.  
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 132 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
30.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul pe anul 
2008 al Serviciului public de urmarire si incasare a taxelor speciale.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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 de hotărâre privind alocarea unei 
sume din bugetul pe anul 2008 al Serviciului public de urmarire si 
incasare a taxelor speciale. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 133 
 
* 

 
Diverse 
Dl. consilier Onac Alexandru 
D1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 20 din 14.02.2008 
pentru aprobarea criteriilor de acces si criteriilor de ierarhizare a cererilor 
pentru repartizarea locuintelor ANL pentru tineri, destinate inchirierii.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă 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 
modificarea HCL nr. 20 din 14.02.2008 pentru aprobarea criteriilor de 
acces si criteriilor de ierarhizare a cererilor pentru repartizarea locuintelor 
ANL pentru tineri, destinate inchirierii . 
 

Se adoptă hotărârea nr. 134 
 
* 

 
Dl. consilier Onac Alexandru 
D2.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorarii valorii alocate pentru 
finantarea obiectivelor de investitii "achizitionare autobuze" si: Lucrari 
tehnico-edilitare la blocul O4", din creditul contractat pe anul 2008.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică,aviz nefavorabil. 
Nu suntem de acord cu poziţia de achiziţionare anterioară,s-a depăşit 
prteţul de achiziţionare a autobuzelor. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Am mers pe caietul de sarcini pe care l-au 
conceput cei de la Transurbis.Este vorba de completarea sumei pentru a 
achiziţiuona încă un autobuz. 
Dl. Puiu Ion SC Transurbis- Eu şi un inginer suntem experţi tehnici,am 
întocmit caietul de sarcini tehnic având în vedere atât varianta de Euro3 
cât şi varianta de Euro4. În caietul de sarcini am trecut tot am specificat 
Euro3 minim ,nu excludea Euro4. Mulţi au înţeles că nu se pot înscrie în 
circulaţie decât cele Euro4. Pe de altă parte vreau să vă spun că toate 
autobuzele aduse în toamna anului 2007 toată lumea a ştiut când intră 
Euro4 în vigoare. Fiind autobuze pe stoc şi Euro3 au folii de securizare, 
este opţiunea noastră acum şi noi am spus să cumpărăm cât mai multe 
autobuze de suma acordată,asta însemnând cel puţin 10. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Acum un an era un preţ, iar acum este 
altul. 
Dl. Puiu Ion SC Transurbis- A intrvenit chestiunea că vrem Euro4 
D-na consilier Trif Dan Simona- Sunt nişte criterii pe care le stabiliţi în 
caietul de sarcini. Câţi ofertanţi s-au prezentat la licitaţie? 
Dl. Puiu Ion SC Transurbis- Unul s-a prezantat. 



 22

D-na consilier Trif Dan Simona- Se propune achiziţionarea a minim 10 
autobuze şi maxim 16 autobuze. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Când se discuta de 10 sau 16 nu se discuta 
şi de capacitatea acestora. 
D-na consilier Trif Dan Simona- Caietul de sarcini vă spune exact cum 
să mergeţi. Şi bani de unde luăm? 
Dl. consilier Filip Vasile- Luăm bani de la şosea. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Nu s-a dat aviz, din creditul pentru şosea. 
Dl. consilier Onac Alexandru- La O4 de a se solicita majorarea valorilor 
alocate. 
Din sală d-na Opriş Doina- director Direcţia Tehnică- Am dat nişte 
note de comandă suplimentare. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Cine este pentru?- 6 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 11 
consilieri. 
RETRAS 
 

* 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
D3.Proiect de hotărâre privind concesionarea fara licitatie publica a unui 
teren, proprietatea privata a statului roman-administrarea Consiliului 
Local al municipiului Zalau, situat in municipiul Zalau, aleea Torentului 
nr. 16, adiacent apartamentului nr. 17/1 din bl. T10, in vederea extinderii 
constructiilor existente, proprietatea SC NIMEX IMPOT EXPORT SRL 
Zalău. 
 Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 16 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-dl. 
consilier Plopeanu Stelian. 
 

* 
 

Cu 16 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
concesionarea fara licitatie publica a unui teren, proprietatea privata a 
statului roman-administrarea Consiliului Local al municipiului Zalau, 
situat in municipiul Zalau, aleea Torentului nr. 16, adiacent 
apartamentului nr. 17/1 din bl. T10, in vederea extinderii constructiilor 
existente, proprietatea SC NIMEX IMPOT EXPORT SRL Zalău 
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Se adoptă hotărârea nr. 135 
 

* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
D4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice aferentă obiectivului nou de investiţii "Extindere reţea 
electrica pe strada Vanatorilor", municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentatiei tehnico-economice aferentă obiectivului nou de 
investiţii "Extindere reţea electrica pe strada Vanatorilor", municipiul 
Zalău. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 136 
 
* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
D5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritati privind 
solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii 
precum si a listei solicitantilor ce nu au acces la acestea. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na consilier Ciulea Simona- drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă 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 listei de prioritati privind solicitantii care au acces la locuintele 
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pentru tineri destinate inchirierii precum si a listei solicitantilor ce nu au 
acces la acestea. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 137 
 

* 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
D6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
amplasarea, intretinerea si exploatarea echipamentelor de monitorizare a  
traficului situate pe raza municipiului Zalau si completarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale ADP 
Zalau aprobat prin HCL 301/20.12.2004.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
La momentul când se pune în fapt art.4 să ni se prezinte la comisie nota 
de fundament. După părerea noastră nu implică costuri materiale. 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Transportul şi întreţinerea de date , este un 
sertviciu pe care trebuie plătit unei firme. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă 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 amplasarea, intretinerea si exploatarea 
echipamentelor de monitorizare a  
traficului situate pe raza municipiului Zalau si completarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale ADP 
Zalau aprobat prin HCL 301/20.12.2004.  
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 138 
 

* 
 
D7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, 
in suprafata de 5800 mp, proprietatea privata a municipiului Zalau in 
vederea apartamentarii constructiilor existente. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică,aviz favorabil. 
Cu completarea unui cuvânt la art.1, să aprobe în acelaşi timp şi vânzarea. 
Dl. secretar Stelian Potroviţă- Aşa ar fi trebuit să procedăm şi la 
vânzare dar nu au fost stabilite valorile.Mai avem încă neclarităţi cu 
asociaţia ,,Măgurice'' e o asociaţie care nu este înregistrată nicăieri. Avem 
rezerve dacă putem face sau nu face asociaţia pe persoană fizică, dar nu 
ştim cine e persoana fizică. 
Obiectul acestui proiect de hotărâre este numai dezmembrarea nu şi 
vânzarea. Nu avem valoriloe de vânzare de aceea nu se poate. Trebuie să 
stabilim la ce preţ se vinde. 
Din sală d-na director Administraţie Publică Locală Ardelean 
Claudia- Actul de vânzare trebuie să cuprindă toate elementele: 
suprafaţă, preţ, numere cadastrale. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru în forma în care a fost propus?- 17 consilieri. 
Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 17  voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea dezmembrarii imobilului teren, in suprafata de 5800 mp, 
proprietatea privata a municipiului Zalau in vederea apartamentarii 
constructiilor existente. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 139 
 

* 
 
 
Dl. consilier Onac Alexandru 
D8. Proiect de hotărâre privind aprobarea răscumpărării investiţiei ,,Reţea 
de apă pe str.Morii''. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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* 
 

Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea răscumpărării investiţiei ,,Reţea de apă pe str.Morii''. 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 140 
 

* 
 

 
 

Dl. consilier Onac Alexandru 
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   
ONAC ALEXANDRU                                                 SECRETAR, 
                                                                             POTROVIŢĂ STELIAN 


