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PROCES VERBAL 
 
          Încheiat azi, 13 octombrie 2008, cu ocazia şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Zalău.  
          La lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl. Căpîlnaşiu 
S.V. Radu – primarul Municipiului Zalău, dl. Sojka Attila-Ioan - viceprimar 
al Municipiului Zalău, d-na Coţa Gabriela Daniela - viceprimar al 
Municipiului Zalău, dl. Potroviţă Stelian – secretar, dl. Nistorescu Radu 
Mihai – Administrator Public, d-na Ardelean Claudia - Director Direcţia 
Administraţie Publică Locală, d-na. Cuibuş Mariana  - Director Direcţia 
Economică, dl. Sandu Constantin - arhitect-şef, şefi de birouri din cadrul 
Primăriei Municipiului Zalău, dl. Pop Vasile - delegatul sătesc din Stâna, 
alte persoane interesate, reprezentanţii presei. 
Invitaţi reprezentanţii: Uzina Electrică - dl. director Marian Viorel, Poliţia 
Comunitară - dl. director Ardelean Matei, Ocolul Silvic Stejarul - dl. director 
StanVasile, S.C. Transurbis S.R.L. – Mureşan Ioan Ionel, Casa Municipală 
de Cultură Zalău – Vlaicu Pamfil. 
          Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul 
Primăriei Municipiului Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea 
în Primăria Municipiului Zalău în data de 07.10.2008 a anunţului de 
nr.2693/07.10.2008, 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 08.10.2008, cu precizarea datei, orei şi  
locului de desfăşurare al şedinţei. Copii ale documentelor înscrise pe 
Ordinea de Zi au fost puse la dispoziţia consilierilor spre analiză începând cu 
data de 09.10.2008, în format electronic. 
Dl. consilier Szilagyi Şandor 
Cu o prezenţă de 20 consilieri, declar deschise lucrările şedinţei de astăzi. 
Consilerii prezenţi sunt: d-na consilier Abrudanu Onorica Mariana, dl. 
consilier Băgărean Călin, dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós, d-na consilier 
Coţa Gabriela Daniela, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Forţ Călin 
Cristian, d-na consilier Mănăilă Liana, dl. consilier Milaş Adrian Andrei, dl. 
consilier Pop Eugen, d-na consilier Puie Iulie, dl. consilier Brustan Emilian, 
dl. consilier Rus Dumitru, dl. consilier Bîrsan Cristian Claudiu, dl. consilier 
Bălăjel Teodor, dl. consilier Sojka Attila-Ioan, dl. consilier Szilagyi Şandor, 
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d-na consilier Trif Dan Simona Gabriela, dl. consilier Gârdan Emanoil, dl. 
consilier Trifan Aurel, dl. consilier Deák Francisc. 
Dl. consilier Szilagyi Şandor 
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă ce va 
conduce lucrările Consiliului Local al Municipiului Zalău în perioada 
octombrie -  decembrie 2008. 
Rog să faceţi propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte de şedinţă 
pentru perioada octombrie – decembrie 2008. 
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela – Propun pe dl. consilier Gârdan 
Emanoil. 
Dl. consilier Szilagyi Şandor 
Dacă mai sunt şi alte propuneri?  
Supun la vot propunerea făcută, respectiv pe dl. consilier Gârdan Emanoil. 
Cine este pentru ?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Cu 20 voturi pentru dl. consilier Gârdan Emanoil a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru perioada octombrie – decembrie 2008.  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 264 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – preşedinte de şedinţă. 
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa 
ordinară a Consiliului Local din data de 15.09.2008. 
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 de15.09.2008. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
La ordinea de zi avem un număr de 28 de proiecte de hotărâre şi 8 puncte 
diverse.  
 
 

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

din data de 13 octombrie 2008, orele 14,00. 
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1.Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă ce va 
conduce lucrările Consiliului Local al Municipiului Zalău în perioada 
octombrie -  decembrie 2008. 
2.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău al d-lui Nistorescu Radu 
Mihai. 
3.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.  
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul de 
muncă . 
5.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local si alocarea unor 
sume din bugetul local. 
6.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul  pe anul 2008 
al Serviciului public Taxe Speciale. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul „Reabilitarea 
Şcolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr„ şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
8.Proiect de hotărâre privind ajustarea preţurilor şi tarifelor locale pentru 
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice de către SC Uzina 
Electrică Zalău SA. 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice  
aferentă  obiectivului de investiţii “Sistemul de  monitorizare a incintelor si 
activităţilor din  unitaţile de învăţământ din Municipiul Zalău”. 
10.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Păcurar Ciprian Eugen şi soţia 
Păcurar Alina Veronica. 
11.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Torje Marius Viorel şi soţia Torje 
Iustina Maria. 
12.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Spătar Dănuţ Ioan şi soţia Spătar 
Ana Crina. 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarul Andreicuţ Ioan Vasile. 
14.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale pentru 
apartamentele din Bl. Silvania-Astralis situat pe B-dul Mihai Viteazu nr.41. 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI SERVICII SĂRMAŞ 1 ŞI 2". 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
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„ANSAMBLU CLĂDIRI FUNCŢIUNI MIXTE, LOCUINŢE ŞI 
COMERŢ" B-dul Mihai Viteazu nr.71. 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA 
FAMILIALĂ D+P+M" str.Mihai Eminescu. 
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI SEDIU ASOCIAŢIE NON PROFIT – 
ORTELEC EST LA DOUJII". 
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice  
aferentă  obiectivului de investiţii  “Reparaţii capitale la incinta Grădiniţei 
Ion Creangă„ din  Municipiul Zalău”. 
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii cu sarcini în domeniul 
public al Municipiului Zalău constând în imobilul teren în suprafaţă de 
11.987 teren în vederea realizării unui bazin de înot acoperit. 
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru 
întocmirea PUZ-ului „Construire ShowRoom, service şi tinichigerie auto”.  
22.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii la Ansamblului 
Artistic Porolissum Zalău. 
23.Informări  privind  efectuarea unor deplasări in străinătate. 
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Fermă 
de vaci de lapte” –str. Luncii - Municipiul Zalău. 
25.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
17146 din 27.04.2006 a serviciului public de salubrizare, respectiv 
activităţile de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
municipale din localitatea Zalău, administrarea depozitului de deşeuri 
municipale existent, încheiat de Consiliul local al Municipiul Zalău cu S.C. 
Ave Sălaj Ecoserv S.R.L. 
26.Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelului chiriei pentru locuinţele 
ANL ocupate de persoanele cu vârsta de peste 35 de ani. 
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru 
întocmirea  PUZ-ului „Zonă de locuit Sărmaş -Ligget”.  
28. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2008. 
 

 
Diverse 

 
 
D1.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Zalău cu Fotbal Club 
Zalău  în vederea susţinerii în comun a sportului de performanţă, alocarea 
unor sume din bugetul local pe anul 2008 şi desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a clubului. 
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D2.Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în domeniul public al 
Municipiului Zalău. 
D3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă  obiectivului de investiţii “Reabilitarea clădirii monument istoric – 
Clădirea Transilvania„ din Municipiul Zalău. 
D4.Proiect de hotărâre privind numirea unei Comisii de negociere cu 
investitorii strategici a vânzării pachetului de acţiuni la S.C. Uzina Electrică 
Zalău S.A. 
D5.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări, constând în 
trei foraje de hidroobservaţie, la depozitul de deşeuri municipale existent, 
din redevenţa datorată de S.C Ave Sălaj Ecoserv S.R.L. Zalău. 
D6.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului 
Zalău pentru scoaterea definitivă din fondul forestier al Municipiului Zalău a 
unei suprafeţe de teren în favoarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
D7.Informare privind deplasarea primarului în străinătate. 
D8.Raport privind analiza activităţii Poliţiei Comunitare Zalău.  
 

 * 
 

Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu - Proiectul de hotărâre nr. 16 se retrage 
de către iniţiator. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Propun ca proiectul de hotărâre D1 să fie 
discutat după proiectul de hotărâre nr. 3. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Dacă la Ordinea de Zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau 
modificări? 
Dacă nu, supun spre aprobare Ordinea de Zi pe care aţi primit-o fiecare cu 
amendamentul respectiv. 
Dacă aveţi alte propuneri pentru Ordinea de Zi?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare ordinea de zi. 
Cine este pentru?- 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
2.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău al d-lui Nistorescu Radu 
Mihai. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind încetarea 
mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Zalău al d-lui Nistorescu Radu Mihai. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 265 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
3.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.  
Comisia de validare se va retrage pentru a verifica documentele d-lui. Vale 
Alexandru. 
Invit pe dl. consilier a cărui mandat a fost validat să depună jurământul în 
faţa consiliului. 
Vă fac cunoscut că, în conformitate cu prevederile art. 32 (2) din Legea 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi 
completările în vigoare, consilierii care refuză să depună jurământul, sunt 
consideraţi demisionaţi de drept. 
Dl.consilier Vale Alexandru 
,,Eu, Vale Alexandru consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, în conformitate cu prevederile art.32 Legea 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată cu modificările şi 
completările în vigoare, şi ale art.7 (1) Legea 393/2004 depun în faţa 
Consiliului Local următorul jurământ: Jur să respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor Municipiului Zalău. Aşa să îmi ajute Dumnezeu. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
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Cu 20 voturi ,,pentru' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind validarea 
unui mandat de consilier local. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 266 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D1.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Zalău cu Fotbal Club 
Zalău  în vederea susţinerii în comun a sportului de performanţă, alocarea 
unor sume din bugetul local pe anul 2008 şi desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Clubului. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
În art. 9 se face precizarea cotizaţiei este de 5000 RON / membru / lună în 
vederea susţinerii 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Având în vedere că noi venim cu o sumă 
suplimentară mai mare decât 5000 RON, nu suntem în concordanţă cu art. 9 
care spune: ,,cotizaţia membrilor este de 5000 RON / membru / lună,,. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Cotizaţia va fi cuprinsă între 
5000 RON şi 50.000 RON maxim. 
Cotizaţia va putea fi modificată prin hotărârea adunării generale. 
Dat fiind faptul că Consiliul Local dă această sumă am propus trei 
reprezentanţi: dl. consilier Sojka Attila Ioan, d-na consilier Coţa Daniela 
Gabriela, dl. consilier Gârdan Emanoil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu Cristian – Nu putem să stabilim o linie 
maximă de cotizaţie. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Suma este semnificativă fiind vorba 
de 6 miliarde pe an. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Aş vrea să vă întreb dacă sunteţi de acord 
să vă însuşiţi aceasta? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Da îmi însuşesc. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Vom supune la vot alegerea 
reprezentanţilor. 
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Se întocmesc buletine de vot şi se distribuie consilierilor pentru a se exprima 
votul în mod secret. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Comisia de validare a numărat voturile. 
Dl. consilier Sojka Attila Ioan – 19 voturi pentru – 2 voturi împotrivă. 
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – 19 voturi pentru – 2 voturi 
împotrivă. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil –20 voturi pentru –1 vot împotrivă. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind asocierea 
Municipiului Zalău cu Fotbal Club Zalău  în vederea susţinerii în comun a 
sportului de performanţă, alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2008 
şi desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Zalău în 
Adunarea Generală a clubului (Dl. consilier Sojka Attila-Ioan, d-na consilier 
Coţa Daniela Gabriela, dl. consilier Gârdan Emanoil). 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 267 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul de 
muncă. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
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Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
drepturilor băneşti personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, 
pentru transport  la şi de la locul de muncă. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 268 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local si alocarea unor 
sume din bugetul local. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local si alocarea unor sume din bugetul local. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 269 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
6.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul  pe anul 2008 
al Serviciului public Taxe Speciale. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
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D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea 
unor sume din bugetul  pe anul 2008 al Serviciului public Taxe Speciale. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 270 
 

* 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul „Reabilitarea 
Şcolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr„ şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile – Noi aprobăm derularea costurilor pe anul 2009? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Este un angajament al Consiliului 
Local ca în bugetul pe anul 2009 să fie incluse şi cheltuielile acestui proiect. 
Dl. consilier Filip Vasile – Atunci să fie formulat altfel. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Nu se poate formula altfel. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – În momentul în care se va întocmi bugetul 
pe anul 2009, în primul rând se va ţine cont de angajamentele existente. 
În funcţie de aceste angajamente se va face derularea bugetului. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Se cere un anumit format, nu 
cred că ar trebui să intervenim la schimbarea acestuia deoarece ar putea avea 
probleme. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Formularul nu trebuie schimbat deoarece 
dacă am inversa un singur cuvânt în frază ar putea avea un alt sens. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării la proiectul „Reabilitarea Şcolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr„ şi 
a cheltuielilor aferente proiectului. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 271 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
8.Proiect de hotărâre privind ajustarea preţurilor şi tarifelor locale pentru 
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice de către SC Uzina 
Electrică Zalău SA. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – Cum au fost fundamentate aceste majorări? 
Dl. director Marian Viorel – S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. – Aceste 
majorări au la bază structura costurilor. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – S-a ţinut cont de majorarea preţurilor. 
Dl. consilier Filip Vasile – La ce nivel suntem cu încasările de la cetăţeni? 
Dl. director Marian Viorel – S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. – Încasările 
de la cetăţeni foarte bune.  
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Aceste tarife au fost stabilite. S-a mers 
pe o majorare minimală. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind ajustarea 
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preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea, transportul şi distribuţia 
energiei termice de către SC Uzina Electrică Zalău SA. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 272 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice  
aferentă  obiectivului de investiţii “Sistemul de  monitorizare a incintelor si 
activităţilor din  unitaţile de învăţământ din Municipiul Zalău”. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
D-na consilier Abrudanu Onorica Mariana – Câte firme au făcut oferte? 
Dl. Gligore Sabou – Şef serviciu Investiţii – Patru firme au făcut oferte 
pentru achiziţii. Ofertele au variat. 
S.C. Arikan Serv S.R.L. – Oradea - 8700 euro. 
S.C. Ianus S.R.L. – 14.613 euro. 
S.C. Vaninary S.R.L. – Covasna – 9900 euro. 
S.C. Agro Promt S.R.L. - Sfântul Gheorghe – 9650 euro. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico economice  aferentă  obiectivului de investiţii 
“Sistemul de  monitorizare a incintelor si activităţilor din  unitaţile de 
învăţământ din Municipiul Zalău”. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 273 
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* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
10.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Păcurar Ciprian Eugen şi soţia 
Păcurar Alina Veronica. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii in domeniul public al Municipiului Zalău  oferită de proprietarii 
Păcurar Ciprian Eugen şi soţia Păcurar Alina Veronica. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 274 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
11.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Torje Marius Viorel şi soţia Torje 
Iustina Maria. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii in domeniul public al Municipiului Zalău  oferită de proprietarii 
Torje Marius Viorel şi soţia Torje Iustina Maria. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 275 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
12.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Spătar Dănuţ Ioan şi soţia Spătar 
Ana Crina. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii in domeniul public al Municipiului Zalău  oferită de proprietarii 
Spătar Dănuţ Ioan şi soţia Spătar Ana Crina. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 276 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii in domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarul Andreicuţ Ioan Vasile. 
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Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii in domeniul public al Municipiului Zalău  oferită de proprietarul 
Andreicuţ Ioan Vasile. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 277 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
14.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale pentru 
apartamentele din Bl. Silvania - Astralis situat pe B-dul Mihai Viteazu nr.41. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu Cristian – S-a renunţat la vânzarea acestor 
apartamente. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Au fost probleme cu imobilul dar 
dorim să îl reabilităm. 
La ora actuală clădirea este într-o stare degradabilă, sunt şanse de a promova 
acest imobil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
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Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
destinaţiei de locuinţe sociale pentru apartamentele din Bl. Silvania - 
Astralis situat pe B-dul Mihai Viteazu nr.41. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 278 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI SERVICII SĂRMAŞ 1 ŞI 2". 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI SERVICII 
SĂRMAŞ 1 ŞI 2". 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 279 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
„ANSAMBLU CLĂDIRI FUNCŢIUNI MIXTE, LOCUINŢE ŞI 
COMERŢ" B-dul Mihai Viteazu nr.71. 
RETRAS  
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* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CASA 
FAMILIALĂ D+P+M" str.Mihai Eminescu. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „CASA FAMILIALĂ D+P+M" str.Mihai 
Eminescu. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 280 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI SEDIU ASOCIAŢIE NON PROFIT – 
ORTELEC EST LA DOUJII". 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI SEDIU 
ASOCIAŢIE NON PROFIT – ORTELEC EST LA DOUJII". 
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* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 281 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice  
aferentă  obiectivului de investiţii  “Reparaţii capitale la incinta Grădiniţei 
Ion Creangă„ din  Municipiul Zalău”. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                            * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico economice  aferentă  obiectivului de investiţii  
“Reparaţii capitale la incinta Grădiniţei Ion Creangă„ din  Municipiul 
Zalău”. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 282 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii cu sarcini în domeniul 
public al Municipiului Zalău constând în imobilul teren în suprafaţă de 
11.987 teren în vederea realizării unui bazin de înot acoperit. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Brustan Emilian – Când vom avea acest bazin? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Sperăm să îl avem cât mai curând. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                        * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea 
unei donaţii cu sarcini în domeniul public al Municipiului Zalău constând în 
imobilul teren în suprafaţă de 11.987 teren în vederea realizării unui bazin de 
înot acoperit. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 283 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru 
întocmirea PUZ-ului „Construire ShowRoom, service şi tinichigerie auto”.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ-ului „Construire 
ShowRoom, service şi tinichigerie auto”.  
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                                                            * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 284 

 
* 
 

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

 
Se adoptă hotărârea nr. 285 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
23.Informări  privind  efectuarea unor deplasări in străinătate. 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Fermă 
de vaci de lapte” –str. Luncii - Municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile – Unde este amplasată această fermă? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – Ferma este amplasată pe vechiul 
amplasament al fermei de vaci din Ortelec. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Fermă de vaci de lapte” –str. Luncii - Municipiul 
Zalău. 
 
                                                            * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 286 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
25.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
17146 din 27.04.2006 a serviciului public de salubrizare, respectiv 
activităţile de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
municipale din localitatea Zalău, administrarea depozitului de deşeuri 
municipale existent, încheiat de Consiliul Local al Municipiul Zalău cu S.C. 
Ave Sălaj Ecoserv S.R.L. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 19 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 2 voturi. 
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                                                          * 
 
Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre modificarea 
contractului de concesiune nr. 17146 din 27.04.2006 a serviciului public de 
salubrizare, respectiv activităţile de precolectare, colectare, transport şi 
depozitare a deşeurilor municipale din localitatea Zalău, administrarea 
depozitului de deşeuri municipale existent, încheiat de Consiliul Local al 
Municipiul Zalău cu S.C. Ave Sălaj Ecoserv S.R.L. 
 
                                                            * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 287 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
26.Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuinţele 
ANL ocupate de persoanele cu vârsta de peste 35 de ani. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
nivelului chiriei pentru locuinţele ANL ocupate de persoanele cu vârsta de 
peste 35 de ani. 
 
                                                            * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 288 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
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27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru 
întocmirea  PUZ-ului „Zonă de locuit Sărmaş -Ligget”.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate pentru întocmirea  PUZ-ului „Zonă de locuit 
Sărmaş -Ligget”. 
 
                                                            * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 289 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
28. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea listei de investiţii pe anul 2008. 
 
                                                            * 
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Se adoptă hotărârea nr. 290 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D2.Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în domeniul public al 
Municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
cuprinderea unui imobil în domeniul public al Municipiului Zalău. 
 
                                                            * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 291 

 
* 

 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă  obiectivului de investiţii “Reabilitarea clădirii monument istoric – 
Clădirea Transilvania„ din Municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt Miklós – comisia sport – cultură. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico economice aferentă  obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea clădirii monument istoric – Clădirea Transilvania„ din 
Municipiul Zalău. 
 
                                                           * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 292 

 
* 

 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D4.Proiect de hotărâre privind numirea unei Comisii de negociere cu 
investitorii strategici a vânzării pachetului de acţiuni la S.C. Uzina Electrică 
Zalău S.A. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Dacă mai sunt şi alte propuneri? 
Dl. consilier Bîrsan Cladiu Cristian – Îl propun pe dl. consilier Filip 
Vasile. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Îmi însuşesc propunerea şi propun ca 
numărul membrilor din comisie să fie mai mare. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil –  Se întocmesc buletine de vot care se 
împart consilierilor pentru aşi explica votul secret. 
Rog comisia de validare să se retragă pentru numărarea voturilor. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – 21 voturi ,,pentru,, 
Dl. consilier Sojka Attila Ioan – 21 voturi ,,pentru,, 
Dl. consilier Filip Vasile - 21 voturi ,,pentru,, 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
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Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind numirea 
unei Comisii de negociere cu investitorii strategici a vânzării pachetului de 
acţiuni la S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. 
 
                                                           * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 293 

 
                                                   * 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D5.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări, constând în 
trei foraje de hidroobservaţie, la depozitul de deşeuri municipale existent, 
din redevenţa datorată de S.C. Ave Sălaj Ecoserv S.R.L. Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
executării unor lucrări, constând în trei foraje de hidroobservaţie, la 
depozitul de deşeuri municipale existent, din redevenţa datorată de S.C. Ave 
Sălaj Ecoserv S.R.L. Zalău. 
 
                                                           * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 294 

 
* 

 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D6.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului 
Zalău pentru scoaterea definitivă din fondul forestier al Municipiului Zalău a 
unei suprafeţe de teren în favoarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
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Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen  - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru scoaterea definitivă din 
fondul forestier al Municipiului Zalău a unei suprafeţe de teren în favoarea 
Serviciului de telecomunicaţii Speciale. 
 
                                                           * 

 
Se adoptă hotărârea nr. 295 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D7.Informare privind deplasarea primarului în străinătate. 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D8.Raport privind analiza activităţii Poliţiei Comunitare Zalău.  
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – Colegii care au făcut parte din 
această comisie au avut o muncă extrem de grea, anevoioasă şi de mare 
amploare. 
Vreau să vă spun că i-am văzut în primărie mai bine de zece ori pe zi. Şi-au 
făcut treaba cu mult simţ de răspundere şi aşa cum vedem ei au venit şi cu 
propuneri care din punctul meu de vedere sunt propuneri pertinente. 
Este adevărat că am întârziat puţin cu raportul, dar volumul de activitate a 
fost mare. Persoanele intervievate au fost multe, oamenii au spus fiecare ce 
aveau de spus. 
În consecinţă, în primul rând aş dori să aduc aprecieri pozitive colegilor 
consilieri care au muncit enorm de mult pentru a finaliza acest raport. 
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D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela  - În ce măsură vor fi însuşite 
aceste propuneri? 
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Îl avem pe dl. director Ardelean Matei care 
poate să ne explice. 
Dl. director Ardelean Matei – Poliţia Comunitară Zalău – Am citit şi eu 
raportul comisiei, sunt întru totul de acord cu rezultatul. 
În această toamnă în data de 20 octombrie o să facem reevaluarea probei 
fizice şi o să îi evaluăm şi din punct de vedere psihologic. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Până la sfârşitul anului sau 
anul viitor să veniţi cu ceva mai concret. 
Dl. director Ardelean Matei – Poliţia Comunitară Zalău – Am înţeles şi 
o să fac o informare. 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru participare. 
 
 
  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                           CONTRASEMNEAZĂ   
      GÂRDAN EMANOIL                                            SECRETAR, 
                                                                             POTROVIŢĂ STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 


