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PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi, 14 februarie 2008, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Zalău.  

  La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea executivului 
Primăriei participă următorii:  dl. Căpîlnaşiu Radu – Primar al Municipiului Zalău, dl. Labo Ioan 
Dorel viceprimar al Municipiului Zalău, d-na Abrudanu Onorica- viceprimar al Municipiului 
Zalău, dl. Potroviţă Stelian - Secretar, d-na Ardelean Claudia- Director DAPL, d-na. Cuibuş 
Mariana- Director economic, d-na. Opriş Doina- Director tehnic, d-na. Baboş Dorina - Director 
DASC, dl. Puşcaş Ionel- Director DPEP, dl. Petre Adreian- şef serviciu resurse- umane, d-na. 
Predescu Adina- şef serviciu Patrimoniu, dl. Sandu Constantin- arhitect- şef, directori şi şefi de 
birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna, alte 
persoane interesate, reprezentanţii presei. 
Invitaţi reprezentanţii : DGADP-dl. director Făgărăşan Viorel, 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 
11.02.2008 a anunţului de convocare întocmit în baza  Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr. 438/08.02.2008, 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 11.02.2008, 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 
12.02.2008, în format electronic. 
În continuare, am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Brustan Emilian.  
Dl. consilier Brustan Emilian  
Bună ziua! 
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, constatând că sunt prezenţi 20 consilieri, din 21 
convocaţi, astfel încât consiliul să poată lucra valabil: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier 
Balogh Lucian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Prodan Onuţ, dl. consilier Trifan Aurel, 
dl. consilier Margin Gabriel Adrian, dl. consilier Matyi Ştefan, dl. consilier Mureşan Silviu 
Vasile, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, dl. consilier Ardelean Ioan, d-na. consilier Ciulea 
Simona, dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. consilier Pop Gheorghe, d-na. consilier Trif Dan 
Simona, dl. consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Haiduc Vasile, d-
na. consilier Marc Maria şi dl. consilier Vereş Ernestin. Lipseşte dl. consilier Condea Roman 
Florian. Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa din data de 21.01.2008. 
Acesta poate fi consultat la serviciul juridic din cadrul primăriei municipiului Zalău. 
Dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal?- Nu sunt. 
Cine este pentru?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dacă la ordinea de zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau modificări? 
Dacă nu, supun spre aprobare ordinea de zi precizând că aceasta cuprinde 24 de proiecte de 
hotărâri şi 7 puncte diverse.. 
Cine este pentru?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
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ORDINE DE ZI 

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău 
din data de 14 februarie 2008, orele 14,00 

 
1.Proiect de hotărâre privind cuprinderea in bugetul anului 2008 a unor sume. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Consiliului Local al Municipiului 
Zalău pentru anul 2008, pe capitole, subcapitole, articole şi alineate. 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Creşei Voinicel. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Zalău. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces si a criteriilor de ierarhizare a cererilor 
. 
6.Analiza anuala a modului în care au fost îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii economiei şi a 
teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun. 
7.Informare privind activitatea protecţiei civile şi a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
din anul 2007 în municipiul Zalău. 
8.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata 
a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea extinderii 
constructiilor existente proprietatea SC Dumbrăviţa Prod Com SRL Zalau. 
9.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata 
a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea extinderii 
constructiilor existente proprietatea SC PS Omega SRL Zalau . 
10.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea 
privata a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea 
extinderii constructiilor existente proprietatea dr.Man Valentina. 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea redeventei la contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu SC Compania de Apa Somes SA. 
12.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea 
privata a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea 
extinderii constructiilor existente proprietatea SC Codiflor Com SRL. 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău 
oferită de Ursulean Constantin. 
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău 
oferită de Sabau Nicolae.  
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Doua case familiale P+M si D+P+M „ beneficiari 
Vedinas Florian, Butcovan Maria. 
16.Raport al DASC privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II 2007.  
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de restructurare al SC Uzina Electrica 
Zalau SA . 
18.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.M.Eminescu nr.32,in favoarea numitului Olvedi Ernest, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
19.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.Aleea Rozelor nr.11,in favoarea numitului Bodean Teodor, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
20.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.M.Eminescu nr.30/A in favoarea numitei Gottfert Clara, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 



 3

21.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.Pomilor nr.3/, in favoarea numitului Banciu Marin, în temeiul art.36 din 
Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
22.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.Aleea Liliacului nr.15,in favoarea numitului Margin Iulian, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru 
cheltuielile de deplasare, transport la şi de la locul de muncă. 
24.Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului privind amenajarea, intretinerea si 
exploatarea parcarilor din municipiul Zalau, aprobat prin HCL nr. 379/21.12.2007. 
Diverse 
D1.Proiect de hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Zalau, teren si constructii reprezentand Stadionul Municipal Zalau si aprobarea 
caietului de sarcini in vederea selectarii de oferte in vederea efectuarii unui schimb de stadioane. 
D2.Informare privind concesionarea terenului din parcela Toplita in vederea desfasurarii de 
activitati miniere de exploatare a resurselor de gips, aprobata prin HCL 177/11.06.2006. 
D3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului 
de investitii "Supraetajare si reabilitare termica scoala generala M. Eminescu din municipiul 
Zalau". 
D4.Proiect de hotarare privind participarea municipiului Zalau la proiectul "Orase si vecinatati" 
din cadrul Programului de Finantare URBACT II. 
D5.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea "Programului privind asigurarea spatiilor verzi in 
municipiul Zalau". 
D6.Proiect de hotarare privind avizarea "Ansamblu rezidential - locuinte, comert si servicii - 
Zona Bradet", beneficiar SC Grup 2 SRL. 
D7.Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2008 in favoarea 
Clubului Sportiv Remat Zalau si Handbal Club Zalau. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
1.Proiect de hotărâre privind cuprinderea in bugetul anului 2008 a unor sume. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Aş vrea să luaţi cunoştinţă de nota numărul 2, de completare a 
proiectului de buget, am avut câteva modificări generate de ultimele adrese pe care le-am primit. 
E vorba de adresa pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltãrii Lucrãrilor Publice şi 
Locuinţelor de suplimentare a bugetului cu 25.000 la cadastru, pentru că suntem într-o anumită 
fază cu un proiect- URBACT 2, adică posibilitatea de asociere cu nişte oraşe şi voiam să avem o 
hotărâre de consiliu care să aprobe participarea, este vorba de cheltuielile care vor fi cu acest 
proiect. Mai este vorba de solicitarea sindicatului învăţământului preuniversitar, conform Legii 
nr. 193/2006, adică în funcţie de posibilităţile bugetului, au dreptul la tichete cadou şi tichete de 
creşă. Am modificat lista de dotări a unităţilor de învăţământ şi din alte surse ca să putem 
constitui la nivelul de 500 RON/cadru şcolar. Am încercat să găsim aceste sume pentru a ne afla 
la nivelul altor oraşe din zonă, cum ar fi: Cluj-Napoca, Bistriţa- Năsăud, Baia Mare, care acordă 
sume apropiate, unii mai mici alţii mai mari. Aceste sume vor fi acordate în cursul anului, la 
acele sărbători, suma totală fiind de 750.000 RON. Prin Hotărârea Guvernului, numărul 94, 
publicată în Monitorul Oficial din 6 februarie 2008 privind repartizarea unor sume din bugetul de 
stat sunt prevăzute alocarea acestor sume şi aş dori să luaţi act de această notă. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia rconomică, o să ne spunem punctul de vedere la 
următorul punct de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului pe 2008. 
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Dl. consilier Brustan Emilian- Începem dezbaterea publică. Dacă sunt luări de cuvânt? 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Mi se pare exagerat să alocăm peste 1 miliard de lei pentru 
actualizarea acestei strategii. Banii de pe strategie se pot aloca altor investiţii. Se alocă foarte 
mulţi bani pentru amenajare acces carosabil în ,,Grădina Onului,,. În municipiul Zalău sunt multe 
străzi care nu au echiparea corespunzătoare iar noi facem amenajări acolo unde ne extindem. Eu 
am solicitat revizuirea unor anexe. Consider că este nevoie şi am pus întrebarea şi în altă şedinţă, 
de alocarea de bani, de exemplu pentru capelă. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Aş vrea să fac referire la ,,Grădina Onului,,. Noi am considerat şi 
discutăm de alocarea unor sume din credite. Faptul că acele parcele au fost date de către 
Consiliul Local, de către primărie. Am mers pe ideea că, în mod normal, conform Legii 50, 
Autorizaţiile de Construcţie se pot acorda doar acolo unde acestea sunt amenajate. Întotdeauna 
vor fi zone unde ar trebui să intervenim. Ideea a fost să asigurăm infrastructura. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- E vorba de a asigura utilităţi unor cetăţeni care plătesc de ani 
de zile taxe la bugetul local. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Mulţi cred că din impozite şi taxe locale se poate realiza foarte 
mult. Aceşti bani n-ar putea asigura nici măcar asigurarea funcţionării învăţământului, al ADP-
ului(salubrizare, curăţenie, spaţii verzi). Aceste sume nu satisfac nevoile la nivel de municipiu. 
Trebuie să se înţeleagă că aceste sume sunt importante pentru bugetul local dar nu satisfac 
nevoile de investiţii. Este discutabil şi accept acest punct de vedere. Am mers pe ideea de a 
dezvolta această infrastructură şi am încercat să le facem funcţionale. 
D-na. director Opriş Doina- Strategia a fost finalizată în 2005 şi a tratat doar anumite aspecte. 
Am considerat că e necesar să o îmbunătăţim şi să o dezvoltăm. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Nu se putea să se aloce direct sume pe partea de investiţii? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Am reţinut şi ideea de a face prin voluntariat elaborarea 
strategiei, să beneficiem de serviciile unei firme specializate, însă ar trebui să avem o strategie 
mai profundă. Suma este estimativă, doar studiile sunt în valoare de 2.018.000. Sunt estimate 
comparativ cu lucrări care le-am avut până acuma, s-ar putea să fie mai mult, s-ar putea să fie 
mai puţin. Sunt identificate ca fiind necesare studii pentru anumite lucruri, de exemplu reabilitare 
bloc ,,Astralis,,. 
Dl. consilier Vereş Ernestin- Vreau să completez în legătură cu investiţiile în infrastructură. Tot 
timpul au fost propuneri de îmbunătăţire. Taxele nu ajung, este normal. Acestea reprezintă 108 
milioaneRON. Totuşi, folosim nu numai taxele şi impozitele ci folosim bugetul, mai puţin acele 
sume care sunt cu destinaţii. În al doilea rând este problema donaţiilor. Se fac donaţii pentru 
infrastructură stradală. Mi se pare că nu este corect  să acceptăm aceste donaţii. Trebuiau să se 
pună nişte condiţii, să se facă o asociaţie care să se asocieze cu primăria municipiului Zalău. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Există şi astfel de variante, sunt şi parteneriate cum ar fi zonele: 
Sărmaş, Cascadelor, Ortelec, care s-au făcut tot prin Consiliul Local. Donaţia este o variantă, nu 
o obligativitate. 
Dl. consilier Vereş Ernestin- Nu am spus că omul este obligat, că primăria obligă. Cele pe care 
le-aţi amintit ar bine să fie un exemplu de urmat. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Şi la cartierul ,,Meseş,, am avut discuţii, le-am propus parteneriat. 
Nu am reuşit pentru că oamenii nu au putut să se înţeleagă. Căutăm soluţii care ar putea ajuta. 
Aştept chiar propuneri. 
Dl. consilier Margin Adrian- Vreau să rog toţi colegii să ţină seama că este o dezbatere publică 
şi să dăm cuvântul celor din sală. 
Din sală(dl. Perneş Petru)- În calitate de director general al Clubului Sportiv Remat, am fost 
mandatat de principalul finanţator, domnul Ciupe, să prezint în faţa dumneavoastră bugetul şi 
cheltuielile clubului. Din păcate suma pe care ne-aţi propus-o este foarte mică, ţinând seama  că 
am pornit cu aproape 1 miliard datorie. Deşi, la nivelul clubului, în consiliul de administraţie s-a 
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hotărât un buget de 1.360.000, comunicarea din partea Consiliului Local şi al Consiliului 
Judeţean a fost că bugetul se discută pe an calendaristic şi nu pe campionate, cum se obişnuia. 
Vreau să amintesc că finanţatorul principal, pe lângă bugetul pe care trebuia să funcţioneze 
echipa, 268.500, a mai cheltuit încă 250.000 cu salarii, finanţări, telefoane, bonuri valorice 
pentru motorină şi multe asemenea chestiuni pe care dânsul le-a finanţat.Vin cu această problemă 
în faţa dumneavoastră ca fiind o problemă a municipalităţii. Obiectivele echipei a fost să se 
situeze pe locurile 1-4, iar toţi jucătorii au avut pretenţia să se renegocieze contractul, începând 
de la 20.000 pe sezon. Echipa urmează să se deplaseze la Constanţa şi Bucureşti, o săptămână, 
iar costul este de 120 milioane pentru cazare, masă şi transport. Dacă se doreşte menţinerea 
acestei echipe, vă rugăm să acceptaţi un buget de 376.000 ca sumă minimă, din partea 
Consiliului Local, astfel încât împreună cu Consiliul Judeţean şi cu principalul finanţator să 
putem menţine echipa în Divizia A. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Domnule director, din 2006 discutăm de un buget de 6,5 miliarde. 
Am discutat, iniţial, de un alt buget pe care nu l-am putut respecta în 2006 şi pe care, ulterior, l-
am rectificat, pentru a suplimenta aceste fonduri pentru echipă. Consiliul Local, cred că şi-a făcut 
datoria şi şi-a dus obligaţiile la bun sfârşit. Suntem convinşi de obligaţiile pe care le avem dar nu 
am reuşit să identificăm sume pentru a face această rectificare. Aceeaşi problemă o avem şi cu 
învăţământul, care au dreptul la nişte tichete.Vom încerca să găsim şi alte surse şi să putem face 
rectificarea. S-ar putea să fie posibil să asigurăm din taxa sport-cultură. Au crescut foarte mult 
costurile cu echipele, de la 6-7 miliarde la 15-16 miliarde. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă colegii vor găsi alte resurse, vor veni cu propuneri. 
Din sală(dl. Lehene Eusebiu- preşedintele Sindicatului Învăţământului)-Pot să spun că sunt 
mulţumit pentru alocarea de tichete şi recunosc eforturile pe care le face Consiliul Local. Vreau 
să mă declar mulţumit că s-a găsit înţelegere şi sper ca în perioada următoare să ajungem la 10 
milioane pentru fiecare salariat. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt şi alte discuţii? Nu sunt. 
 
 
Dl. consilier Brustan Emilian  
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Consiliului Local al Municipiului 
Zalău pentru anul 2008, pe capitole, subcapitole, articole şi alineate. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Ca procedură de vot, vă propun aprobarea pe articole, iar unde 
sunt anexe, pe anexe. 
Supun spre aprobare procedura de votare. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Articolul nr.1. 
Anexa nr.1 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.1. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.2 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.2. 
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Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-dl. consilier Pop Gheorghe şi d-
na. consilier Trif Dan Simona. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Supun spre aprobare articolul nr. 1. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-dl. consilier Pop Gheorghe şi d-
na. consilier Trif Dan Simona. 
Articolul nr.2. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare articolul nr. 2. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- d-na. consilier Trif Dan Simona. 
Articolul nr.3. 
Anexa nr.4 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.4. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.5 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.5. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.6 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.6. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.7 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.7. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.8 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.8. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.9 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.9. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.10 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.10. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Conform procedurii, supun spre aprobare articolul nr.3. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Articolul nr.4. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare articolul nr. 4. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Articolul nr.5. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare articolul nr.5. 
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Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-dl. consilier Pop Gheorghe şi d-
na. consilier Trif Dan Simona. 
Articolul nr.6. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare articolul nr.6. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Articolul nr.7. 
Anexa nr.14 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.14. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.15 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.15. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.16 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.16. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.17 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.17. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.18 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.18. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.19 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.19. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare întreg articolul nr.7. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Articolul nr.8. 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare articolul nr.8. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?-dl. consilier Nistorescu Radu şi 
dl. Consilier Vereş Ernestin. 
Articolul nr.9. 
Anexa nr.20 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.20. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.21 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.21. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.22 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
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Supun spre aprobare anexa nr.22. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Anexa nr.23 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.23. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. Consilier Margin Adrian. 
Anexa nr.24 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare anexa nr.24. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Supun spre aprobare tot articolul nr.9. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Articolul nr.10. 
Anexa nr.25 
Discuţii dacă sunt?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare articolul nr.10, respectiv anexa nr. 25. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Supun la vot în întregime proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Consiliului 
Local al Municipiului Zalău pentru anul 2008.  
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 
Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru anul 2008.  
  

Se adoptă hotărârea nr. 17 
 
* 

 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Creşei Voinicel. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 
al Creşei Voinicel.  
  

Se adoptă hotărârea nr. 18 
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* 
 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 19 
 
* 

 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces si a criteriilor de ierarhizare a cererilor 
. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Pentru criterii cadru, nu se admit modificări, conform legii. 
De ce votăm ? 
D-na. director Ardelean Claudia- Legea 52, spune, că trebuiesc aprobate de către Consiliul 
Local. 
Dl. consilier Duca Costel- Ce se întâmplă dacă-l respingem? 
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Nu atribuim locuinţe. 
Dacă mai sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces si 
a criteriilor de ierarhizare a cererilor . 
 

Se adoptă hotărârea nr. 20 
 
* 
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Dl. consilier Brustan Emilian 
6.Analiza anuala a modului în care au fost îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii economiei şi a 
teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă aveţi intervenţii?- Nu sunt. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
7.Informare privind activitatea protecţiei civile şi a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
din anul 2007 în municipiul Zalău. 
Dacă doriţi să puneţi întrebări. Nu doreşte nimeni. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
8.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata 
a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea extinderii 
constructiilor existente proprietatea SC Dumbrăviţa Prod Com SRL Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Dl. consilier Haiduc Vasile, dl. 
consilier Balogh Lucian şi dl. consilier Matyi Ştefan. 
 
 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie 
publică a unui teren, proprietatea privata a Statului Român- administrarea Consiliului local al 
Municipiului Zalau, în vederea extinderii constructiilor existente proprietatea SC Dumbrăviţa 
Prod Com SRL Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 21 
 
* 

 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
9.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privata 
a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea extinderii 
constructiilor existente proprietatea SC PS Omega SRL Zalau . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Matyi Ştefan. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie 
publică a unui teren, proprietatea privata a Statului Român- administrarea Consiliului local al 
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Municipiului Zalau, în vederea extinderii constructiilor existente proprietatea SC PS Omega SRL 
Zalau . 
 

Se adoptă hotărârea nr. 22 
 
* 

 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
10.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea 
privata a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea 
extinderii constructiilor existente proprietatea dr.Man Valentina. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie 
publică a unui teren, proprietatea privata a Statului Român- administrarea Consiliului local al 
Municipiului Zalau, în vederea extinderii constructiilor existente proprietatea dr.Man Valentina. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 23 
 
* 

 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea redeventei la contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu SC Compania de Apa Somes SA. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea redeventei la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu SC 
Compania de Apa Somes SA. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 24 
 
* 
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Dl. consilier Brustan Emilian 
12.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea 
privata a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, în vederea 
extinderii constructiilor existente proprietatea SC Codiflor Com SRL. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Duca Costel- Acest proiect a mai fost pe ordinea de zi şi a fost retras. 
Dl. consilier Brustan Emilian- S-a diminuat suprafaţa solicitată şi acum se încadrează. Nu 
afectează circulaţia şi nici staţia de autobus. 
Dl. consilier Matyi Ştefan- Eu am votat împotrivă şi în comisie. Se va ocupa o parte din 
trotuarul interior. Noi aprobăm asemenea extinderi deşi nu ştim cum va arăta. Vom crea un 
precedent şi apoi vor solicita şi alţii. Pot spune mai multe cazuri negative din oraş. Eu consider 
că ar trebui să judecăm mai bine aceste extinderi. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Am fost la faţa locului. Vizavi de suprafaţa respectivă, spaţiul 
este proprietatea Codiflor-ului, iar faţada şi extinderea care va fi, nu puteţi să insinuaţi că facem 
favoritisme. Aspectul se va schimba în bine. Nu are legătură cu subiectul. 
Dl. consilier Matyi Ştefan- Cu subiectul nu, dar cu aspectul da. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-12 consilieri. Împotrivă?- dl. consilier Matyi Ştefan şi dl. Consilier Onac 
Alexandru. Abţineri?- d-na. consilier Trif Dan Simona, d-na. consilier Marc Maria, dl. consilier 
Vereş Ernestin, dl. consilier Balogh Lucian, dl. consilier Nistorescu Radu şi d-na. consilier 
Ciulea Simona. 
RESPINS. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău 
oferită de Ursulean Constantin. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

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

Se adoptă hotărârea nr. 25 
 
* 

 
 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al municipiului Zalău 
oferită de Sabau Nicolae. 
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Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

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

Se adoptă hotărârea nr. 26 
 
* 

 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Doua case familiale P+M si D+P+M „ beneficiari 
Vedinas Florian, Butcovan Maria. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD „Doua case 
familiale P+M si D+P+M „ beneficiari Vedinas Florian, Butcovan Maria. 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 27 
 
* 

 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
16.Raport al DASC privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II 2007. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt intervenţii?- Nu sunt. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de restructurare al SC Uzina Electrica 
Zalau SA . 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Duca Costel- Acest program de restructurare al Uzinei Electrice, ajută municipiul 
Zalău cu ceva? Este vorba de aproape 25% din personal. E o soluţie pe termen lung? 
Dl. director Marian Viorel(Uzina Electrică)- Această reducere ajută pe termen scurt. Nu este o 
soluţie salvatoare pe termen lung. Referitor la structura care rămâne, nu este cuprinsă în 
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programul de restructurare. Programul de concediere va conţine mult mai multe detalii, precum 
şi pentru aprobarea plăţilor compensatorii conform Hotărârii de Guvern nr. 116. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 
restructurare al SC Uzina Electrica Zalau SA . 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 28 
 
* 
 

Dl. consilier Brustan Emilian 
18.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor, situat in 
municipiul Zalau str.M.Eminescu nr.32,in favoarea numitului Olvedi Ernest, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui 
teren aferent construcţiilor, situat in municipiul Zalau str.M.Eminescu nr.32,in favoarea 
numitului Olvedi Ernest, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 29 
 
* 
 

Dl. consilier Brustan Emilian 
19.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.Aleea Rozelor nr.11,in favoarea numitului Bodean Teodor, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
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Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui 
teren aferent construcţiilor,situat in municipiul Zalau str.Aleea Rozelor nr.11,in favoarea 
numitului Bodean Teodor, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 30 
 
* 
 

Dl. consilier Brustan Emilian 
20.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.M.Eminescu nr.30/A in favoarea numitei Gottfert Clara, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui 
teren aferent construcţiilor,situat in municipiul Zalau str.M.Eminescu nr.30/A in favoarea 
numitei Gottfert Clara, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 
 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 31 
 
* 
 

Dl. consilier Brustan Emilian 
21.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.Pomilor nr.3/, in favoarea numitului Banciu Marin, în temeiul art.36 din 
Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui 
teren aferent construcţiilor,situat in municipiul Zalau str.Pomilor nr.3/, in favoarea numitului 
Banciu Marin, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 32 
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* 
 

Dl. consilier Brustan Emilian 
22.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren aferent construcţiilor,situat in 
municipiul Zalau str.Aleea Liliacului nr.15,in favoarea numitului Margin Iulian, în temeiul art.36 
din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui 
teren aferent construcţiilor,situat in municipiul Zalau str.Aleea Liliacului nr.15,in favoarea 
numitului Margin Iulian, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 33 
* 
 

Dl. consilier Brustan Emilian 
23.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 Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

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

Se adoptă hotărârea nr. 34 
 
* 

 
Dl. consilier Brustan Emilian 
24.Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului privind amenajarea, intretinerea si 
exploatarea parcarilor din municipiul Zalau, aprobat prin HCL nr. 379/21.12.2007. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului 
privind amenajarea, intretinerea si exploatarea parcarilor din municipiul Zalau, aprobat prin HCL 
nr. 379/21.12.2007. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 35 
 
* 

DIVERSE. 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D1.Proiect de hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Zalau, teren si constructii reprezentand Stadionul Municipal Zalau si aprobarea 
caietului de sarcini in vederea selectarii de oferte in vederea efectuarii unui schimb de stadioane. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii? 
D-na. consilier Trif Dan Simona-  Aş vrea să întreb dacă s-ar putea identifica ceva suprafeţe 
pentru construirea unui stadion nou. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Noi vom aduce toate propunerile, celor care vor veni cu ele, în 
faţa Consiliului Local. 
D-na. director Ardelean Claudia- Deci, selecţia ofertelor se face prin licitaţie publică. S-a făcut 
evaluarea stadionului vechi dar nu ştim cât ar costa ceea ce vrem să facem. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Vom aduce o valoare estimativă, pentru a avea un termen de 
comparaţie. Ar fi foarte bine dacă am găsi investitorul care să accepte condiţiile puse de noi. Noi 
am dori să asigurăm condiţii la nivel european. 
Dl. consilier Mureşan Silviu- Aş vrea să întreb dacă sunt oferte concrete? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Deocamdată, avem doar solicitări. A fost, de exemplu, o firmă 
din Oradea, Lotus-ul, să se intereseze. Vom face licitaţia pe acea bază, plus o sumă de bani.  
D-na. consilier Trif Dan Simona- Nu avem o viziune, unde am vrea să fie instalat acest 
stadion? 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Avem propuneri de donaţie din partea unui proprietar de teren, 
deasupra Michelin-ului. Deci, problema este de a găsi o suprafaţă de 2,5-3 ha de teren liber. 
Dl. consilier Onac Alexandru-  Eu, personal, sunt împotrivă şi am foarte mari suspiciuni şi 
la licitaţii şi la trecerea din domeniul public în domeniul privat. 
Dl. consilier Plopeanu Stelian- Sunt de părere că nici în 250 ani, municipiul nu va putea realiza 
un stadion la standardele de care spuneţi dumneavoastră. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Discutăm totuşi de licitaţie publică. Consider că avem doar de 
câştigat. O bază sportivă nouă şi un Mall pentru oraş. 
D-na. consilier Marc Maria- Sunt dosare ale unor societăţi care au solicitat cerere de extindere, 
sunt dosare unde oamenii au fost plimbaţi un an şi ceva. Altele se rezolvă rapid, unele se resping, 
apoi vin cu mici modificări şi se aprobă. Să  li se spună acelor societăţi comerciale, când vin să 
solicite, clar de ce au nevoie. Aş vrea să verificaţi câte astfel de cereri au fost depuse, câte au fost 
rezolvate şi în cât timp, câte sunt pe rol, dacă s-ar putea până la şedinţa următoare. 
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Dl. consilier Brustan Emilian- Toate solicitările de concesionare care au ajuns în comisia de 
urbanism, au ajuns şi în plenul Consiliului Local. 
Dl. consilier Margin Adrian- Eu sunt pesimist în sensul că nu vom găsi un investitor care să 
facă ceea ce ne dorim. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Vreau să spun că selectarea ofertelor se face prin licitaţie 
publică. 
Supun la vot proiectul de hotărîre, cu modificarea respectivă. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Onac Alexandru. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul 
public in domeniul privat al municipiului Zalau, teren si constructii reprezentand Stadionul 
Municipal Zalau si aprobarea caietului de sarcini in vederea selectarii de oferte in vederea 
efectuarii unui schimb de stadioane. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 36 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
D2.Informare privind concesionarea terenului din parcela Toplita in vederea desfasurarii de 
activitati miniere de exploatare a resurselor de gips, aprobata prin HCL 177/11.06.2006. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă este vreo intervenţie la această informare? 
Din sală(d-na. Unguruşan Gabriela- localnic din Stîna)- Aş vrea să-i întreb pe domnii 
consilieri dacă au venit careva, măcar pentru o jumătate de oră, să-i întrebe pe acei locuitori dacă 
sunt sau nu de accord cu ceea ce dumneavoastră aţi decis. Locuitorii acelui sătuc reprezintă un 
segment electoral pentru dumneavoastră. Este adevărat, nu foarte important. Nu v-aţi gândit că 
această hotărâre a dumneavoastră va schimba definitiv modul de viaţă al unor oameni, care n-au 
cerut decât să trăiască în linişte, nimic altceva. Spunea doamna Marc ceva despre o societate, dar 
acolo a fost să stea de vorbă cu oamenii? 
Dl. consilier Brustan Emilian- Aş vrea să vă întreb, când s-a făcut dezbaterea, aveţi un 
reprezentant local al localităţii Stîna. Dacă aveţi de făcut reproşuri, vă rog să faceţi delegatului 
sătesc, care este pe post de consilier, ales de către cetăţenii satului Stîna. 
Din sală(d-na. Unguruşan Gabriela- localnic din Stîna)- Locuiesc în Stîna şi sunt implicată 
direct, emoţional este adevărat, ceea ce nu pot să spun despre dumneavoastră. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Vă rog să nu aduceţi jigniri Consiliului Local. Aveţi o problemă 
pe care noi o înţelegem. Vă înşelaţi amarnic pentru că nu a fost în unanimitate votat acel proiect 
de hotărâre. 
Din sală(d-na. Unguruşan Gabriela- localnic din Stîna)- Sunt documentată şi ştiu că 9 dintre 
dumneavoastră au fost ,,pentru,, prosperitatea unei firme şi pentru distrugerea acelor oameni. 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Dacă-mi daţi voie, aş vrea să specific că acea şedinţă a fost 
publică şi putea să participle oricine. 
Dl. consilier Plopeanu Stelian- Din câte mi-aduc aminte, eu, am votat ,,împotrivă,,. La 
momentul respectiv, foarte mulţi locuitori au vrut să-şi vândă pământ. Încă ceva, orice investiţie 
va ţine seama de avizul mediului. 
Din sală(dl. Brîndea Eugen)- Sunt autorul înaintării în justiţie pentru anularea hotărârii 
dumneavoastră. Am calitatea de reclamant şi pot să vă spun că al doilea termen este stabilit 
pentru 23 februarie. Rugămintea noastră este să dispuneţi suspendarea acestei hotărâri până când 
instanţa va hotărî. Nu am reuşit să obţinem suspendarea pentru că nu am putut proba ceea ce noi 
am arătat în acţiunea noastră. Noi vrem să facem acest demers, dar acel studiu costă câteva zeci 



 19

de milioane. Cetăţenii spun că este mai greu să scoată banii din buzunar dar o vom face prin 
intermediul instanţei. Acest lucru pe care dumneavoastră puteaţi să-l comandaţi, putea să 
identifice elementele de risc asupra mediului precum şi elementele necesare cu care să puteţi 
garanta că se vor repara acele riscuri la care se supun. Acolo nu se discută decât de problema 
drumului, care vrea să treacă prin sat. Sunt 200 de case care sunt în perimetrul carierei. Nimeni 
n-a văzut soluţii alternative. Ce se oferă acelor oameni, în loc? Cetăţenii sunt hotărâţi să meargă 
până la CEDO. Nu vrem să se ajungă până acolo. Dar vrem să ne daţi posibilitatea să dovedim că 
demersul este unul corect şi să suspendaţi această hotărâre până când instanţa va hotărî. 
Dl. Trif Vasile(delegatul sătesc)- Eu cred că legile se respectă. Cred în acea investiţie şi în 
dezvoltarea satului. 
Din sală- În august am adus toate argumentele. Domnul Trif a minţit că drumul se construieşte 
în afara satului. 
Domnul Trif, nu poate fi sancţionat? 
Dl. consilier Brustan Emilian- Domnul primar, ne solicită un lucru, şi-anume că, ţinând cont de 
cele discutate, Consiliul Local poate hotărî suspendarea procedurii. Noi dorim să-i ajutăm pe 
cetăţenii din Stîna şi să amânăm până la soluţionarea pe cale judecătorească. 
Noi, Consiliul Local, putem să revocăm hotărârea? 
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Oricând. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Hotărârea pe care noi o luăm este bună dacă ea favorizează 
interesele cetăţenilor din Stîna. La Roşia Montana s-au dărâmat case. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Vreau să vă spun că este o mare diferenţă faţă de Roşia Montana 
şi păcat că se fac astfel de asocieri. Acolo, toţi oamenii au fost de acord pentru că şi-au vândut 
proprietăţile şi au luat bani frumoşi. Cei care au câştigat şi au oprit exploatarea au fost nişte 
asociaţii nonguvernamentale, de protecţia mediului. 
Dl. consilier Onac Alexandru- Chiar dacă discuţiile au fost, aici, mai aprinse, trebuie să 
înţelegeţi că, noi, suntem pentru interesele dumneavoastră, a cetăţenilor. Noi, atunci, am luat o 
hotărâre în urma unor informaţii pe care le-am primit de la dumneavoastră.  
Dl. consilier Brustan Emilian- Recomand locuitorilor din Stîna, în nume propriu, să facă o 
adunare pentru a-şi desemna un delegat. 
D-na. consilier Marc Maria- Vreau să vă spun că, întotdeauna am apărat interesele 
dumneavoastră, a cetăţenilor. În primăvară, domnul primar, ne-a prezentat un proiect de hotărâre, 
ca multe altele, în care se părea că aceasta este dorinţa dumneavoastră a cetăţenilor. Ulterior am 
aflat că nu toţi cetăţenii doresc acest lucru. Vom face, toţi, front comun pentru a apăra interesele 
dumneavoastră. 
Dl. viceprimar Labo Ioan Dorel- Propun să trimitem o scrisoare, sau, un reprezentant să 
meargă la fiecare familie pentru a afla punctul de vedere al celor care locuiesc acolo şi atunci 
vom lua o decizie în cunoştinţă de cauză. 
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Deci, vom trimite un reprezentant, care să meargă la fiecare 
familie, care să ia în scris punctul de vedere.Trebuie făcut un studiu de impact care să fie supus 
dezbaterii publice. Eu am fost întotdeauna de partea celor din Stîna, însă nu pot să fiu de acord 
cu asocierea cu Roşia Montana. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Să găsim o modalitate pentru suspendarea procedurii, cu care să 
ne punem de acord. 
Cu încredinţarea că până la şedinţa următoare, adică data de 10 martie, să poată fi promovat un 
proiect de hotărâre. 
RETRAS 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
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D3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului 
de investitii "Supraetajare si reabilitare termica scoala generala M. Eminescu din municipiul 
Zalau". 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
ORA 16:00- A plecat d-na. consilier Ciulea Simona 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Supraetajare si reabilitare termica scoala 
generala M. Eminescu din municipiul Zalau". 
 

Se adoptă hotărârea nr. 37 
 
* 

 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D4.Proiect de hotarare privind participarea municipiului Zalau la proiectul "Orase si vecinatati" 
din cadrul Programului de Finantare URBACT II. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind participarea municipiului 
Zalau la proiectul "Orase si vecinatati" din cadrul Programului de Finantare URBACT II. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 38 
 
* 

 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D5.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea "Programului privind asigurarea spatiilor verzi in 
municipiul Zalau". 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea "Programului 
privind asigurarea spatiilor verzi in municipiul Zalau". 
 

Se adoptă hotărârea nr. 39 
 
* 

 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D6.Proiect de hotarare privind avizarea "Ansamblu rezidential - locuinte, comert si servicii - 
Zona Bradet", beneficiar SC Grup 2 SRL. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizarea "Ansamblu rezidential 
- locuinte, comert si servicii - Zona Bradet", beneficiar SC Grup 2 SRL.  

Se adoptă hotărârea nr. 40 
 
* 

 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D7.Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2008 in favoarea 
Clubului Sportiv Remat Zalau si Handbal Club Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Margin Adrian- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii?-Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier Onac Alexandru. 
 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul 
local pe anul 2008 in favoarea Clubului Sportiv Remat Zalau si Handbal Club Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 41 
 
* 

 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Considerând că toate punctele aflate pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările 
şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru participare. 
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