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PROCES VERBAL 
 
          Încheiat azi, 15 septembrie 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 – Primar al Municipiului Zalău, d-na  Coţa 
Gabriela Daniela - viceprimar al Municipiului Zalău, dl. Sojka Attila Ioan 
- viceprimar al Municipiului Zalău, d-na Ardelean Claudia - Director 
Direcţia Administraţie Publică Locală, dl. Tulai Ioan - Director Direcţia 
Patrimoniu, d-na Opriş Doina - Director Direcţia Tehnică, 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 Matei Ardelean, Ocolul Silvic Stejarul - 
dl. director Stan Vasile. 
          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 09.09.2008 a anunţului 
de convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr.2350/09.09.2008, 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 10.09.2008, 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 
11.09.2008, în format electronic. 
În continuare am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Nistorescu Radu Mihai. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai  
Cu o prezenţă de 20 consilieri din 21 consilieri convocaţi, 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 
Nistorescu Radu Mihai, 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, d-na consilier Trif Dan Simona 
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Gabriela, dl. consilier Gârdan Emanoil, dl. consilier Trifan Aurel, dl. 
consilier Deák Francisc. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa 
de ordinară a Consiliului Local din data de 27.08.2008. 
Acesta poate fi consultat la serviciul juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Zalău. 
Dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare procesul verbal de la şedinţa din data de 27.08.2008. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
La ordinea de zi avem un număr de 26 de proiecte de hotărâre şi 4 puncte 
diverse.  
 
 
 
 

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

din data de 15 septembrie 2008, orele 14,00. 
 
 
 
 
1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău al domnului Forţ Călin 
Cristian. 
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.  
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul 
de muncă . 
4.Proiect de hotărâre de completare a HCL nr.144 din 28.05.2007 şi HCL 
nr.142/26.05.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2008 respectiv 2009 a taxelor speciale şi a tarifelor şi chiriilor pentru 
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al 
Municipiului Zalău. 
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea datei începerii respectiv 
întreruperii furnizării energiei termice în Municipiul Zalău. 
6.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a acţiunilor 
SC Uzina Electrică Zalău SA. 
7.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren, 
proprietatea privată Statului Român - administrarea Consiliului Local al 



 3

Municipiului Zalău, situat  în Municipiul Zalău, str. Dumbrava  nr.19  în 
vederea extinderii construcţiilor existente. 
8.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren, 
proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, situat  în Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 34, bl .P - 64 în favoarea SC Vlatex SRL.   
9.Proiect de hotărâre privind  modificarea componentei Consiliului de 
Administratie şi a Comisiilor de cenzori ai  Regiei Autonome  Ocolul  
Silvic Stejarul Zalău. 
10.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată 
a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical. 
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor destinate 
închirierii pentru activitatea de comerţ stradal cu flori şi aprobarea 
caietului de sarcini al închirierii. 
12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local si alocarea unor 
sume din bugetul local. 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către DGADP 
Zalău a unor utilaje necesare administrării domeniului public al 
Municipiul Zalău, având ca sursă de finanţare creditul contractat de 
Municipiul Zalău în baza HCL nr. 107/2007 
14.Informare privind desfăşurarea manifestaţiilor ocazionate de Festivalul  
Zilelor Romane şi a Festivalului Zilelor Cetăţii - 1- 3 august 2008. 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării  Planului Urbanistic Zonal „Fermă de vaci de lapte” –
strada Luncii-Municipiul Zalău. 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării  Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuit Sărmaş –
Ligget” – extravilan - Municipiul Zalău. 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării  Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe 
Rezervoare Brădet – str.Cetinei ” – Municipiului Zalău. 
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Stategiei de dezvoltare durabilă 
a Municipiului Zalău pe perioada 2008 - 2013. 
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  prin  licitaţie 
publică deschisă a unui  teren, proprietatea privată  a Statului Român 
,administrarea Consiliului local al Municipiului Zalău, situat în 
Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. D 53, în suprafaţa 
de 43 mp. 
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20.Proiect de hotărâre privind  acceparea unei donaţii în domeniul public 
al Municipiului Zalău, constând în echipamente de joacă, oferită de 
Asociaţia Crescendo. 
21.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul  pe anul 
2008 al Serviciului public Taxe Speciale. 
22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Handbal Club Zalău. 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Ansamblu de locuinţe 
colective Bacovia”. 
24.Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr. 6 si 17 din Anexa la 
Hotărarea Consiliului Local nr. 133/04.10.1999 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Zalău şi trecerea imobilelor in domeniul privat al Municipiului Zalău. 
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal ,,PUZ LOCUINŢE ALEEA 
ASTREI” –  Municipiul Zalău. 
26.Proiect de hotărâre privind modificarea grupei funcţionale pentru 
parcelele 46A şi 46B din U.B.I. Zalău. 
 
 

Diverse 
 

  
D1.Proiect de hotărâre privind completarea Caietului de sarcini ce 
constituie anexa nr.2 la HCL nr. 177 din 11.06.2007 privind aprobarea 
concesionării prin licitaţie publică deschisă a unui teren, proprietatea 
privată a Municipiului Zalău, situat in extravilanul Municipiului Zalău, 
parcela Topliţa - Stâna, în vederea desfăşurării de activităţi miniere de 
exploatare a resurselor de gips existente. 
D2.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului 
Zalău cu privire la constituirea filialei Zalău a Institutului Regional pentru 
Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic ( IRECTT ). 
D3.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei deplasări în 
străinătate. 

 * 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Proiectele de hotărâre nr. 8, 16, 25 au fost retrase de către iniţiatori. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Propun ca proiectul de hotărâre nr. 6 de pe Ordinea de Zi să fie discutat 
înainte de proiectul de hotărâre nr. 3. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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Dacă la Ordinea de Zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau 
modificări? 
Dacă nu, supun spre aprobare Ordinea de Zi pe care aţi primit-o fiecare 
cu amendamentul respectiv. 
Dacă aveţi alte propuneri pentru Ordinea de Zi?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare ordinea de zi. 
Cine este pentru?- 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău al domnului Forţ Călin 
Cristian. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 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 domnului Forţ Călin Cristian. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 240 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.  
Rog Comisia de Validare să se retragă pentru a verifica actele dl. Florian 
Florin. 
Comisia de Validare şi-a terminat lucrările. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului 
de consilier local al dl. consilier Florian Florin. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri? - 1 dl. 
consilier Florian Florin. 
 
                                                          * 
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Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
validarea mandatului de consilier local al dl. consilier Florian Florin. 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Îl invit pe dl. consilier Florian Florin să depună jurământul. 

 
JURĂMÂNT 

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

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 241 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
6.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a acţiunilor 
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 Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - De ce trebuie să ne însuşim 
acest aport? 
Mi s-ar fi părut corect să fie o informare nu o însuşire. 
D-na director DAPL - Ardelean Claudia - În baza raportului de 
evaluare se va proceda mai departe de către consultant la întocmirea 
dosarului de prezentare. 
Am dorit să îl aducem în atenţia dumneavoastră şi să îl însuşiţi în 
condiţiile în care există anumite nelămuriri sau doriţi să se suplimenteze 
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sau să se dea anumite explicaţii, consultanţii vor putea completa acest 
raport de evaluare, în funcţie de solicitările dumneavostră. 
Am vrut să avem acordul dumneavoastră pentru că acest act constituie 
actul de bază al întocmirii actului de prezentare pentru privatizare. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Cred că nu se pune 
problema dacă suntem sau nu de acord. 
Cred că cel mai corect era să fie o informare. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Este corect ceea ce a spus colega. 
Noi nu contestăm valoarea şi modul de prezentare numai că termenul de 
însuşire nu este potrivit. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Termenul de însuşire este 
egal cu termenul de responsabilitate. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Se expune modul de evaluare iar în 
momentul ăsta se ţine cont de preţurile de piaţă. 
Doream să vă expunem această informaţie şi să o însuşiţi. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Ceea ce spuneţi dumneavoastră este că 
trebuie să o însuşim în totalitate. 
Noi nu suntem de specialitate să spunem dacă este bine sau nu făcut 
modul de evaluare. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Modul de evaluare în care s-a făcut 
trebuie să fie explicit. 
Vreau să trecem peste această etapă, am putea să hotărâm dacă este un 
mod plauzibil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Valoarea de recepţie este mai mare 
decât valoarea de piaţă. 
Consider că ar trebui să luăm ca pe o informaţie utilă. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - O să se facă un raport. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - O luăm ca şi o informaţie. 
D-na director DAPL - Ardelean Claudia - Am putea reformula 
eventual şi să spunem hotărârii că se ia act de raportul de evaluare, este 
mai bine în reformularea aceasta. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Chiar dacă o să i se spună altfel 
responsabilitatea nu dispare pentru membrii Consiliului Local. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Supun la vot modificarea 
denumirii proiectului de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare 
a acţiunilor SC Uzina Electrică Zalău SA. 
Cine este pentru? - 17 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 4 voturi. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dăm cuvântul domnului Ielciu 
Augustin, reprezentantul evaluatorului. 
Dl. Ielciu Augustin - reprezentant al evaluatorului - Cred că termenul 
cel mai corect este de act al raportului de evaluare pentru vânzarea 
acţiunilor de la SC Uzina Electrică Zalău SA. 
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Noi am ajuns la concluzia că valoarea acţiunilor după reevaluarea tuturor 
mijloacelor fixe, terenurilor, artificiilor, evaluarea personalului, a 
licenţelor, am ajuns la concluzia că valoarea este corectă. Asta datorită 
faptului că societatea se confruntă cu greutăţi. 
Noi am ajuns la această valoare finalizând evaluarea societăţii având în 
vedere brendul şi situaţia economică a societăţii evaluarea  este corectă. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Acum este şedinţă de 
Consiliu Local. 
Dl. Ielciu Augustin - reprezentant al evaluatorului - Când am făcut 
evaluarea era tot Consiliul Local întrunit. 
D-na director DAPL - Ardelean Claudia - Demersurile le face 
Consiliul Local. 
Dl. Ielciu Augustin - reprezentant al evaluatorului - Noi am făcut 
raportul de evaluare bazat pe date concrete. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - La art.2 din această hotărâre, este 
împuternicit Primarul Municipiului Zalău să contacteze un serviciu de 
evaluare a acţiunilor SC Uzina Electrică Zalău SA în vederea întocmirii 
dosarului de prezentare al privatizării şi a caietului de sarcini al 
negocierii.  
La data evaluării, capitalul social subscris şi vărsat al Uzinei este de 
39.580.930 lei divizat în 3.958.093 acţiuni cu o valoare nominală de 10lei 
/ acţiune. 
Prin Procesul Verbal de predare - primire nr.39585 / din 21.08.2008 s-a 
predat raportul de evaluare a acţiunilor SC Uzina Electrică Zalău SA. 
Conform acestui raport, valoarea de piaţă estimată a SC Uzina Electrică 
Zalău SA este de 27.006.000 lei care corespunde unei valori a acţiunii de 
circa 6,823 lei/acţiune, la numărul de 3.958.093 acţiuni existente. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Ce să înţelegem prin faptul că SC Uzina 
Electrică Zalău SA are datorii şi de aceea a scăzut valoarea acţiunilor? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - În anul 2002 SC Uzina Electrică 
Zalău SA a luat credite cu garanţie în valoare de 8.000.000 euro care nu 
au mai fost restituiţi la bănci. 
O parte din datoriile au fost plătite de către Ministerul de Finanţe iar 
acesta a pus sechestru pe patrimoniul SC Uzina Electrică Zalău SA. 
Aş fi bucuros ca să putem vinde acţiunile cu această sumă, având în 
vedere datoriile pe care le are. 
SC Uzina Electrică Zalău SA are 17 hectare de pământ, ulitaje care sunt 
şi ele valoroase. 
Din punct de vedere al strucurii nu cred că vreun investitor ar mai păstra 
ceva. 
Dl. Ielciu Augustin - reprezentant al evaluatorului - Aş vrea să vă 
precizez conform Consiliului Local că s-a hotărât vânzarea acţiunilor cu o 
sumă ,,x,, şi cine preia datoria va funcţiona la fel ca şi până acum. 
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Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Asta a fost şi ideea pentru care s-a 
mers pe licitaţie. 
Nu mă gândeam la demolarea societăţii şi să se construirea unui cartier 
rezidenţial. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu modificarea ulterioară. 
Cine este pentru? - 17 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 4 voturi. 
 
                                                          * 
 
Cu  voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actul 
raportului de evaluare a acţiunilor SC Uzina Electrică Zalău SA. 
 

 
* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 242 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
3.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 Filip Vasile - comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic pentru cheltuielile de 
deplasare, pentru transport  la şi de la locul de muncă. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 243 

 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
4.Proiect de hotărâre de completare a HCL nr.144 din 28.05.2007 şi HCL 
nr.142/26.05.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2008 respectiv 2009 a taxelor speciale şi a tarifelor şi chiriilor pentru 
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al 
Municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre de completare a 
HCL nr.144 din 28.05.2007 şi HCL nr.142/26.05.2008 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 respectiv 2009 a taxelor 
speciale şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 
domeniului public şi privat al Municipiului Zalău. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 244 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea datei începerii respectiv 
întreruperii furnizării energiei termice în Municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre stabilirea datei 
începerii respectiv întreruperii furnizării energiei termice în Municipiul 
Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 245 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
7.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren, 
proprietatea privată Statului Român - administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, situat  în Municipiul Zalău, str. Dumbrava  nr.19  în 
vederea extinderii construcţiilor existente. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
concesionarea directă a unui teren, proprietatea privată Statului Român - 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, situat  în 
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Municipiul Zalău, str. Dumbrava  nr.19  în vederea extinderii 
construcţiilor existente. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 246 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
8.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren, 
proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, situat  în Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 34, bl .P - 64 în favoarea SC Vlatex SRL.  
  
RETRAS INIŢIATOR 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
9.Proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei Consiliului de 
Administratie şi a Comisiilor de cenzori ai  Regiei Autonome  Ocolul  
Silvic Stejarul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Brustan Emilian - Nu putem să mandatăm fără să îi 
cunoaştem. Propun reducerea numărului de membri de la 9 la 5 membri. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Prin actul constitutiv avem 7 
membri, nu putem modifica acum actul constitutiv. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Se poate modifica actul constitutiv. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Propun să supunem la vot 
modificarea numărului de membri în Consiliul de Administraţie. 
Cine este pentru? - 4 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 17 voturi. 
Se respinge amendamentul. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Supun la vot secret spre aprobare 
proiectul de hotărâre. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Aş vrea să ni se prezinte motivul pentru 
care se schimbă unii membri. 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Deoarece în 20 septembrie le 
expiră mandatul. 
Rog Comisia de Validare să se retragă pentru a număra voturile. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Se revocă membri CA: 
Salcudean Valeria    DA  17     NU 4 
Szilagy Şandor         DA  18     NU 3 
Maxim Dan              DA  17     NU 4 
Potroviţă Stelian      DA  18     NU 3 
Caraba Liviu Vasile   DA  18   NU 3 
 
Se desemnează membrii CA: 
Marc Maria                              DA 17     NU 4 
Kovács - Kuruc Ioan                DA 18     NU 3 
Pop Florin Lucian                    DA 17     NU 4 
Ceaca Emilia                            DA 17     NU 4 
Şerbănescu Sever Emilian       DA 17      NU 4 
 
Se revocă CENZORII permanenţi şi CENZORII supleanţi: 
Hosu Anamaria Livia - cenz.perm.               DA 17     NU 4  
Şuteu Cornelia Valeria - cenz.perm.             DA 17     NU 4 
Pop Maria - cenz.suplent                               DA 17     NU 4 
 
Se DESEMNEAZĂ CENZORI permanenţi şi CENZORI supleanţi: 
Băgărean Monica - cenzor permanent           DA 17     NU 4 
Pop Maria - cenzor permanent                       DA 17     NU 4 
Hosu Anamaria-Livia - cenzor supleant        DA 17     NU 4 
 
 

* 
 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
10.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată 
a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 



 14

Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a OUG nr. 68/2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 248 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor destinate 
închirierii pentru activitatea de comerţ stradal cu flori şi aprobarea 
caietului de sarcini al închirierii. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
stabilirea amplasamentelor destinate închirierii pentru activitatea de 
comerţ stradal cu flori şi aprobarea caietului de sarcini al închirierii. 
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* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 249 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
12.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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local si alocarea unor sume din bugetul local. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 250 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către DGADP 
Zalău a unor utilaje necesare administrării domeniului public al 
Municipiul Zalău, având ca sursă de finanţare creditul contractat de 
Municipiul Zalău în baza HCL nr. 107/2007. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Bârsan Claudiu Cristian - Contractele pentru 
achiziţionarea de către DGADP Zalău a utilajelor necesare administrării 
domeniului public al Municipiul Zalău au fost achiziţionate prin licitaţie? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Da. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea achiziţionării de către DGADP Zalău a unor utilaje necesare 
administrării domeniului public al Municipiul Zalău, având ca sursă de 
finanţare creditul contractat de Municipiul Zalău în baza HCL nr. 
107/2007. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 251 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
14.Informare privind desfăşurarea manifestaţiilor ocazionale de Festivalul  
Zilelor Romane şi a Festivalului Zilelor Cetăţii - 1- 3 august 2008. 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării  Planului Urbanistic Zonal „Fermă de vaci de lapte” –
strada Luncii-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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Unde este situată strada? 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - În zona fostului CAP. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Nu ar fi oportună o dezbatere publică? 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Zona a mai funcţionat ca şi 
,,fermă de vaci,,. 
În momentul de faţă avem doar un aviz de oportunitate, înainte de 
aprobare se va face transparenţa. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 1 vot. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Avizului de oportunitate în vederea elaborării  Planului 
Urbanistic Zonal „Fermă de vaci de lapte” –strada Luncii-Municipiul 
Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 252 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării  Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuit Sărmaş –
Ligget” – extravilan - Municipiul Zalău. 
 
RETRAS INIŢIATOR 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării  Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe 
Rezervoare Brădet – str.Cetinei ” – Municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Brustan Emilian - În această zonă mai este teren pe care nu 
s-a construit? 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Da. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Avizului de oportunitate în vederea elaborării  Planului 
Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe Rezervoare Brădet – str.Cetinei 
” – Municipiului Zalău. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 253 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Stategiei de dezvoltare durabilă 
a Municipiului Zalău pe perioada 2008 - 2013. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile - comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Stategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Zalău pe 
perioada 2008 - 2013. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 254 
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* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  prin  licitaţie 
publică deschisă a unui  teren, proprietatea privată  a Statului Român 
,administrarea Consiliului local al Municipiului Zalău, situat în 
Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. D 53, în suprafaţa 
de 43 mp. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism nu a dat nici 
un aviz. 
Propun o amânare pentru deplasarea comisiei la faţa locului. Având în 
vedere că este o zonă foarte aglomerată, sunt destul de multe reclamaţii 
de la locatarii blocurilor din zonă. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Se retrage proiectul. 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
20.Proiect de hotărâre privind  acceparea unei donaţii în domeniul public 
al Municipiului Zalău, constând în echipamente de joacă, oferită de 
Asociaţia Crescendo. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile - comisia pentru drepturile omului, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
acceparea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău, 
constând în echipamente de joacă, oferită de Asociaţia Crescendo. 
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* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 255 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
21.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. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea 
unor sume din bugetul  pe anul 2008 al Serviciului public Taxe Speciale. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 256 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Handbal Club Zalău. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Cei nominalizaţi sunt de acord? 
Dl. consilier Rus Dumitru - Din anumite motive personale eu mă retrag. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Iniţiatorul acceptă? 
Dl. consilier Pop Eugen - Îl propun pe dl. consilier Nistorescu Radu 
Mihai. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Accept. 
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D-na consilier Abrudanu Onorica - Îl propun pe dl. viceprimar Sojka 
Attila - Ioan. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dl. viceprimar Sojka Attila - Ioan 
acceptaţi propunerea? 
Dl. viceprimar Sojka Attila - Ioan - Accept. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Supun la vot desemnarea 
reprezentanţilor. 
Rog comisia de validare să se retragă pentru numărarea voturilor. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  
Dl. pimar Căpîlnaşiu S. V. Radu - 18 voturi. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 14 voturi. 
Dl. viceprimar Sojka Attila - Ioan - 7 voturi. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Se desemnează primarul Municipiului Zalău dl. Căpîlnaşiu S. V. Radu 
alături de dl. consilier Nistorescu Radu Mihai în calitate de reprezentanţi 
ai Consiliului Local al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a 
Handbal Club Zalău. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          *  
 

Se adoptă hotărârea nr. 257 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Ansamblu de locuinţe 
colective Bacovia”. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 1 dl. 
consilier Brustan Emilian. 
 

* 
 



 22

Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea PUD „Ansamblu de locuinţe colective Bacovia”. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 258 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
24.Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr. 6 si 17 din Anexa la 
Hotărarea Consiliului Local nr. 133/04.10.1999 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Zalău şi trecerea imobilelor in domeniul privat al Municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea PUD „Ansamblu de locuinţe colective Bacovia”. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 259 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
 
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în 
vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal ,,PUZ LOCUINŢE ALEEA 
ASTREI” –  Municipiul Zalău. 
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RETRAS INIŢIATOR 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
26.Proiect de hotărâre privind modificarea grupei funcţionale pentru 
parcelele 46A şi 46B din U.B.I. Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Aş vrea să vă explic că este vorba 
despre acea pădurice de la ,,Grădina Poporului,,. 
Acolo am putea amenaja un parc cum este cel de intrarea în oraş.  
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea grupei funcţionale pentru parcelele 46A şi 46B din U.B.I. 
Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 260  
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D1.Proiect de hotărâre privind completarea Caietului de sarcini ce 
constituie anexa nr.2 la HCL nr. 177 din 11.06.2007 privind aprobarea 
concesionării prin licitaţie publică deschisă a unui teren, proprietatea 
privată a Municipiului Zalău, situat in extravilanul Municipiului Zalău, 
parcela Topliţa - Stâna, în vederea desfăşurării de activităţi miniere de 
exploatare a resurselor de gips existente. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Brustan Emilian - Aş dori să întreb pe preşedintele sau pe 
directorul Ocolului Silvic în ce constă activitatea? 
Dl. director Ovolul Silvic Stejarul - Stan Vasile - Tranzacţiile nu se fac 
decât cu acordul Consiliului Local. 
Am avut o discuţie cu reprezentantul SC Tender SA dar nu există nici o 
înţelegere între SC Tender SA şi Ocolul Silvic. 
Am fost pe teren cu reprezentantul SC Tender SA şi cu oameni din Stâna 
am depistat un drum de pământ existent pe care ar exista posibilitatea să 
se facă transportul. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Am pus această întrebare pentru 
transportul materialului decorat din carieră cdrumul ce traversează, zona 
numită ,,Poiana Opri,, pin pădurea Meseş. 
Dl. director Ovolul Silvic Stejarul - Stan Vasile - Există posibilitatea de 
a se face transportul pe un drum de pământ. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Pentru negociere va trebui să fie de 
acord ambele părţi. Deocamndată nu există o înţelegere. 
O să facem investiţia pe drumul respectiv.  
Dl. director Ovolul Silvic Stejarul - Stan Vasile - Ideea noastră a fost să 
găsim drumuri forestiere de pământ. 
Posibilitate există dar nimic concret. Ar fi fost mai bine dacă drumurile ar 
fi pietruite. 
Cheluielile de amenajare şi pentru eventuale scoateri sin fond forestier se 
vor face de către SC Tender SA. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 

* 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
completarea Caietului de sarcini ce constituie anexa nr.2 la HCL nr. 177 
din 11.06.2007 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Zalău, situat in 
extravilanul Municipiului Zalău, parcela Topliţa - Stâna, în vederea 
desfăşurării de activităţi miniere de exploatare a resurselor de gips 
existente. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 261 

 
* 

 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D2.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului 
Zalău cu privire la constituirea filialei Zalău a Institutului Regional pentru 
Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic ( IRECTT ). 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela - Să ni se facă totuşi o prezentare 
a ce se doreşte. 
Am vrea să vedem mai exact despre ce este vorba. 
Dl. consilier Sojka Attila-Ioan - Aşa cum ştim cu toţii este creat pe 
modelul propus de preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso 
pentru viitorul Institut European pentru Tehnologie ( EIT ), Institutul 
Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic al Regiunii 
Nord - Vest îşi propune să valorifice activităţile din domeniul Educaţiei - 
Cercetării - Dezvoltării - Inovării prin conceptul economiei bazate pe 
cunoaştere. 
Conform Hotărârii AGA a IRECTT SA din data de 14.08.2008 cu privire 
la constituirea filialelor, se impune ca Municipiul Zalău să participe cu 
următoarele fonduri: 
Consiliul Local Zalău va avea o cotă de participare de 4,04% un număr de 
1.000 lei acţiuni respectiv un aport suplimentar de 10.000 lei.  
Primul institut Regional pentru Educaţie, Cercetare, şi Transfer 
Tehnologic ( IRECTT ) înfiinţat în România a fost lansat oficial, în 8 mai 
2007, de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - Vest ( Transilvania ). 
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela - În mare parte am înţeles acestea 
din referat care este anexat la proiectul de hotărâre. 
Ce nu am este la ce foloseşte această punte de legătură între mediul 
universitar, administraţie publică şi mediul de afaceri ţinând cont de 
faptul că există alte instituţii abilitate, având acelaşi obiect de activitate. 
Aicea nu am reuşit să înţeleg. 
Dl. consilier Sojka Attila-Ioan - IRECTT-ul are interesul să atragă 
populaţia adultă către universităţi. 



 26

D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - La nivel regional le are 
fiecare. 
Am citit tot ce scrie că se aprobă participarea Consiliului Local 37% cotă 
de participare la capitalul social. 
Dat fiind faptul că iniţiatorul ar fi Agenţia de Dezvoltare şi aşa mai 
departe. O asociere cu ei ar fi singurul lucru benefic. 
Atunci când faci un proiect îţi faci prima dată partenerii şi după aia 
celelalte. 
Este un fel de societate comercială care are parteneriaţi. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Această idee datează de mai mult 
timp. 
Am mai avut discuţii şi nu s-a soluţionat nimic. Suntem singurii din cele 
şase judeţe care nu acceptă. Această structură este viabilă. Nu vreau să 
fim consideraţi mai conservatori. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Când am vorbit despre bani, 
nu era suma care ni se cere acum. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Fiind vorba de o societate 
comercială ar trebui să funcţioneze. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Avem Transurbisul, Uzina 
Electrică să nu mai zicem de societăţile celelalte. 
Deocamndată sunt suficiente societăţile acestea. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Acestea au fost argumentele pro 
şi contra. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 18 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 3 D-na 
consilier Coţa Daniela Gabriela, d-na consilier Trif Dan Simona Gabriela, 
dl. consilier Florian Florin. 
 

* 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Local al Municipiului Zalău cu privire la constituirea filialei 
Zalău a Institutului Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer 
Tehnologic ( IRECTT ). 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 262 
 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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D3.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei deplasări în 
străinătate. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu - Propun pe dl. consilier Filip Vasile 
să mă însoţească. 
Sunteţi de acord? 
Dl. consilier Filip Vasile - Da. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea ulterioară. 
Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
 

* 
 
Cu 21 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea efectuării unei deplasări în străinătate. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 263 
 
* 
 

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


