PROCES VERBAL
Încheiat azi, 18 decembrie 2008, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Zalău.
La lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Zalău, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl.
Căpîlnaşiu S.V. Radu - primarul Municipiului Zalău, dl. Sojka Attila-Ioan
- viceprimar al Municipiului Zalău, d-na Coţa Gabriela Daniela viceprimar al Municipiului Zalău, dl. Potroviţă Stelian - secretar, d-na
Ardelean Claudia – Director Administraţia Publică Locală, dl. Tulai Ioan
- Director Direcţia Patrimoniu, d-na Cuibuş Mariana – Director Direcţia
Economică, d-na Opriş Doina – Director Direcţia Tehnică, dl. Sandu
Constantin - arhitect-şef, dl. Petre Adreian - şef Serviciu Resurse Umane,
şefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, dl. Pop Vasile delegatul sătesc din Stâna, alte persoane interesate, reprezentanţii presei.
Invitaţi reprezentanţii : SC Uzina Electrică Zalău SA – dl. director
Marian Viorel, Poliţia Comunitară - dl. director Ardelean Matei, Direcţia
Generală a Administraţiei Domeniului Pulic Zalău – dl. director Nicora
Virgil.
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 11.12.2008 a anunţului
de convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău
nr.11848 ∕ 11.12.2008, 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 12.12.2008, 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
16.12.2008, în format electronic.
În continuare am consemnat următoarele:
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Gârdan Emanoil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil
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
Florian Florin, 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 Trifan Aurel, dl. consilier Bîrsan Cristian
Claudiu, dl. consilier Bălăjel Teodor, dl. consilier Sojka Attila-Ioan, dl.
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consilier Szilagyi Şandor, d-na consilier Trif Dan Simona Gabriela, dl.
consilier Gârdan Emanoil, dl. consilier Deák Francisc, dl. consilier Vale
Alexandru.
Lipseşte dl consilier Rus Dumitru. Precizez că au fost convocaţi toţi
consilierii.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – preşedinte de şedinţă.
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa
ordinară a Consiliului Local din data de 24.11.2008.
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 24.11.2008.
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl. consilier Gârdan Emanoil
La ordinea de zi avem un număr de 17 proiecte de hotărâre şi 16 puncte
diverse.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Zalău
din data de 18 decembrie 2008, orele 14,00

1.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “ANA IPĂTESCU”
unei străzi publice din Municipiul Zalău – PUZ “SC COMPLEX
SERVICE SRL şi ASOCIAŢII”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă
de locuit Sărmaş – Ligget”.
3.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren aferent construcţiilor,
situat în Municipiul Zalău, str. A. Şaguna, nr.31 în favoarea numiţilor
Horvath Elek Arpad, Verestoi Sara, Ivacson Pal Irma Szlenka Janos şi
alţii, în temeiul art.21 din Legea 112/1995.
4.Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei “Acasă“ de la plata taxei
pe clădiri pentru imobilul proprietatea Municipiului Zalău, situat pe str.
C. Coposu, nr.4, Bl.2, deţinut de Fundaţie cu titlu de închiriere.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.143/26.05.2008
(transmitere imobil API în administrarea UBB Cluj Napoca).
6.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei aferentă anului 2009
la SC Uzina Electrică Zalău SA.
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii unei sume în bugetul
pe anul 2009 al Serviciului Public de Urmărire şi Încasare a Taxelor
Speciale, pentru cheltuieli de capital.
8.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare pentru
unităţile de învăţământ din Municipiul Zalău pentru anul şcolar 20092010.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
aferentă obiectivului “Modificare instalaţie de utilizare gaze naturale la
Primăria Municipiului Zalău”.
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Zalău.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în
vederea elaborării PUZ-ului „Construire locuinţe individuale” – strada
Mihai Eminescu.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în
vederea elaborării PUZ-ului „Construire, bazin de înot acoperit, hoteluri,
restaurante, terenuri de sport şi parcări” – amplasat în extravilanul
Municipiului Zalău – parcela Farkas Domb, adiacent şoselei de centură.
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public
al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Botoş Gheorghe şi soţia
Botoş Viorica.
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donaţii în domeniul public
al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Neag Constantin Crăciun şi
soţia Neag Claudia Mihaela.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în
vederea elaborării PUD-ului „Construire magazin PENNY MARKET,
Racord şi branşamente utilităţi - strada Voievod Gelu”.
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de negociere cu
investitorii a vânzării pachetului de acţiuni la SC UZINA ELECTRICĂ
ZALĂU SA.
17.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru continuarea
demersurilor necesare trecerii din domeniul public al judeţului Sălaj în
domeniul public al Municipiului Zalău a spaţiilor deţinute în imobilul
Clădire Transilvania.
Diverse
D1.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui
teren, proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului
Local al Municipiului Zalău, în vederea extinderii construcţiilor existente
proprietatea S.C. Codiflor Com S.R.L.
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D2.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a
reţelelor electrice, proprietatea Municipiului Zalău precum şi dreptului de
uz şi servitute asupra proprietăţilor Statului şi ale unităţilor administrativ
teritoriale afectate de capacităţile energetice, către SC Electrica
Transilvania Nord SA – SDFEE Zalău.
D3.Informare privind efectuarea unei deplasări în străinătate de către d-na
consilier Abrudanu Onorica Mariana .
D4.Informare privind efectuarea unei deplasări în străinătate de către d-na
viceprimar Cota Gabriela Daniela .
D5.Informare privind efectuarea unei deplasări în străinătate de către d-l
viceprimar Sojka Attila Ioan şi d-l Nistorescu Radu Mihai – administrator
public.
D6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.87/19.04.2005 privind
repartizarea păşunilor proprietatea Municipiului Zalău pe deţinătorii de
animale, în scopul învoirii la păşunat.
D7.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei pentru eficienţa
energetică care coordonează totalitatea activităţilor ce decurg din
ansamblul legislaţiei în vigoare privind reabilitarea termică.
D8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere a terenurilor proprietatea publică / privată a Municipiului Zalău
pe care sunt amplasate chioşcuri.
D9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri financiare privind
redevenţa datorată pentru serviciul de transport public local de călători şi
modificarea contractului de concesiune a serviciului încheiat cu SC
Transurbis SA Zalău.
D10.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Gradiniţa “
Dumbrava Minunată“ grădiniţei cu program prelungit nr.14 situată în
Municipiul Zalău, cartier Dumbrava Nord, strada Viitorului nr.3 şi
includerea imobilului în care aceasta funcţionează în domeniul public al
Municipiului Zalău .
D11.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli
ocazionate cu efectuarea unei deplasări în străinătate.
D12.Proiect de hotărâre privind privind trecerea din proprietatea publică
în proprietatea privată a Municipiului Zalău a tronsonului III – atelier de
la Colegiul Tehnic “Al. Papiu Ilarian” în vederea finalizării « Proiectului
de reabilitare şi modernizare a atelierelor ».
D13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului sumei conform
art.3^1, lit.b, din OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici, cuvenite directorului general al SC
Uzina Electrică SA Zalău - societate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Zalău.
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D14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului sumei conform
art.3^1, lit.b, din OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici, cuvenite directorului general al
SC Transurbis SA Zalău - societate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Zalau.
D15.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a funcţiei
de conducere de director al Casei de Cultură Municipale Zalău a d-lui
Vlaicu Pamfil şi stabilirea interimatului pentru această funcţie până la
desemnarea conducerii instituţiei prin concurs de proiecte de management
conform OUG/189/2008.
D16.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a funcţiei
de conducere de director al Ansamblului Artistic Porolissum Zalău a dlui Grigoruţ Grigore şi stabilirea interimatului pentru această funcţie
până la desemnarea conducerii instituţiei prin concurs de proiecte de
management.
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
Dacă la Ordinea de Zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau
modificări?
Pentru operativitate vă propun să începem cu proiectul de hotărâre nr. 8.
Dacă aveţi alte propuneri pentru Ordinea de Zi?- Nu sunt.
Dacă nu, supun spre aprobare Ordinea de Zi pe care aţi primit-o fiecare
cu amendamentul respectiv.
Supun spre aprobare ordinea de zi.
Cine este pentru?- 19 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- 1 vot dl.
consilier Brustan Emilian.
Dl. consilier Brustan Emilian – O să mă justific, am ridicat mâna
deoarece am vrut să fac o propunere la Ordinea de Zi. Retragerea de pe
Ordinea de Zi a proiectelor de hotărâre D13 şi D14 care în acesiunea mea
nu îşi au rostul.
De aceea avem AGA care hotărăşte în numele nostru mandataţi, în
numele acţionarului.
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – În legislaţia actualizată se face
referire la Administraţia Locală nu la acţionariat.
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – De aceea am iniţiat proiectul de
hotărâre.
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
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8.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare pentru
unităţile de învăţământ din Municipiul Zalău pentru anul şcolar 20092010.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz
favorabil.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil, dar au existat unele discuţii.
Există şcoli care lucrează în regim de indice 2, clasele pot să fie între 15
şi 25 de elevi. Aici există sugestia că, clasele să meargă pe minimum 20
sau 21 de elevi.
În stabilirea numărului de clase să se ţină cont de numărul minim de 2021 de elevi, de spaţiul pe care îl are şcoala respectivă, să nu se meargă pe
principiul câte cadre didactice avem atâtea clase avem.
Cadrele didactice pot fi repartizate şi în alte şcoli. Ar fi bine ca aceste
documente să se depună cu o lună înainte de şedinţă.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. inspector general Abrudan Ioan – Documentul de care practic mai
avem nevoie ca dumneavoastră să îl avizaţi aşa cum spune metodologia
pentru a îl înainta Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului are
două componente.
Prima componentă se referă la reţeaua unităţilor de învăţământ, adică
locaţiile unde se desfăşoară procesul de învăţământ în cazul de faţă pentru
Municipiul Zalău.
Şi a doua componentă este cea care se referă la planurile de şcolarizare,
respectiv numărul de elevi şi formaţiuni de studiu grupe respectiv clase.
Dumneavoastră trebuie să ştiţi că datorită faptului că nu sunt modificări
consistente în ceea ce priveşte populaţia şcolară, probabil dacă aţi studiat
documentele pe care noi vi le-am înaintat dumneavostră există o
alternanţă a segmentelor din timp sau a segmentelor de vârstă în care
populaţia creşte, ele fiind urmate de segmente de timp sau segmente de
vârstă în care populaţia scade.
Dacă vreţi putem intra în detalii, dar esenţial este că nu sunt modificări
consistente în ceea ce priveşte numărul de elevi, în aşa fel încât noi
menţinem în linii mari foarte aproape în procent de 100% acea reţea a
unităţii de învăţământ care a figurat şi în anii precedenţi, mai exact în
anul şcolar în care ne găsim acum.
Sigur că facem proiecţia şi pentru anul şcolar 2009 - 2010. De asemenea
trebuie să ţineti seama şi dumneavoastră ca şi noi de faptul că în
întocmirea acestui document ne-am bazat în primul rând pe
fundamentarea pe care a adus o unităţile de învăţământ.
În funcţie de ceea ce spunea doamna consilier spaţiile necesare pocesului
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de învăţământ, numărul cadrelor didactice, evident numărul elevilor şi aşa
mai departe.
Aş vrea să vă fac câteva precizări prin care să răspund la întrebarea
adresata de doamna consilier. O data aş da exemplul învăţământului
preşcolar. Am avut în anul şcolar 2008-2009 douăsprezece unităţi cu
personalitate juridică şi patru structuri, acelaşi va fi numărul unităţilor de
învăţământ preşcolar şi pentru anul şcolar următor.
Acelaşi lucru se întâmplă şi în ceea ce priveşte învăţământul gimnazial şi
învăţământul primar. Dacă doriţi să intrăm în detalii cu privire la numărul
de elevi, numărul de clase, pe unităţi de învăţământ, dacă vreţi pe
specializări vă stau la dispoziţie cu toate întrebările pe care
dumneavoastră doriţi să mi le adresaţi.
În ceea ce priveşte indicele 2 eu zic că Zalăul, marea majoritate aş spune
cu excepţia şcolii ,,Porolissum,, care nu are indice doi, toate unităţiile de
învăţământ din Municipiul Zalău au indice 2.
Au un număr de elevi suficient de mare pentru a nu putea desfăşura
procesul de învăţământ cu toate clasele, în primul rând cele de la
învăţământul primar. Din acest punct de vedere are prioritate
învăţământul gimnazial pentru că acolo sunt probleme serioase în ceea ce
priveşte întocmirea orarului.
Dacă ne raportăm sigur la situaţia altor judeţe şi a altor localităţi din ţară,
zic că din acest punct de vedere stăm bine.
Vom gândi o proiecţie, am discutat şi cu executivul Consiliului Local şi
cred că vom face o proiecţie de aşa natură încât să existe o colaborare
între unităţi de învăţământ din perspectiva acestor clase.
Numai că este problema distanţelor, sigur că pentru Zalău nu este o
problemă. Un elev respectiv părintele se duce şi îşi înscrie copilul la cea
mai apropriată şcoală de domiciliu şi practic apoi el doreşte să fie
şcolarizat. Mai mult decât atât o deplasare a claselor de la o şcoală în
spaţiul altei şcoli crează nişte probleme şi chiar ar putea fi disfuncţionată
din punct de vedere administrativ. Trebuie să facem o proiecţie să
încercăm să rezolvăm cât de posibilă şi cu ce efecte poate fi pus în
aplicare acest lucru şi am preluat ideea şi încercăm să vedem ce rezultate
are.
În ceea ce priveşte proiectul planului de şcolarizare, noi facem proiecţia
pentru anul şcolar următor mergem la numărul de clase prevăzut de lege,
25 de copii/clasă la gimnaziu. Acest număr ne este solicitat de către
proiect.
Între timp dacă apar modificări în ceea ce priveşte numărul de clase
acestea se rezolvă, clasele se desfiinţează în momentul în care ele scad
sub un anumit număr de copii prevăzut de lege.
În proiecţie noi suntem obigaţi să mergem pe numărul prevăzut de lege.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Numărul prevăzut de lege este cuprins
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între 15 şi 25 de elevi.
Întrebarea noastră era când faceţi proiecţia care dintre cele două numere
se iau în calcul, sau oricare dintre cele cuprinse în intervalul 15-25?
Dl. inspector general Abrudan Ioan – Numărul de copii dacă mă refer
la gimnaziu spre exemplu este de 25 de elevi, nu poate fi mai mic de 10 şi
mai mare de 30 de elevi, noi după proiecţie trebuie să mergem pe 25 de
elevi. Nu avem voie să depăşim de a lungul anilor numărul de 30 de elevi
prin traseele prin care se produc şi nu avem voie să scădem sub numărul
de 10 elevi pentru că atunci se desfiinţează clasa şi trebuie să o
redistribuim. Am dat un exemplu dar cifrele variază.
În proiecţia planului de şcolarizare sunt nişte elemente de care ţinem
seama este vorba de spaţiu, de numărul de elevi. Fiecare unitate de
învăţământ are un anumit spaţiu geografic alocat unităţii respective şi
avem obligaţia ca toţi părinţii care să fie mulţumiţi, tuturor copiilor să le
asigurăm înscrierea la şcoală. Un părinte poate să îşi înscrie copilul şi în
altă parte, dar noi suntem obligaţi să îl înscriem în unitatea în care
domiciliul este mai aproape. Acestea sunt elementele de care ţinem
seamă. În funcţie de aceste lucruri facem încadrarea unităţii de
învăţământ cu personal didactic şi încercăm cu sprijinul dumneavoastră
de a asigura spaţiul necesar.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Numărul de elevi sau
numărul de clase nu fac funcţia?
Dl. inspector general Abrudan Ioan – Atunci când facem planul de
şcolarizare suntem obligaţi să respectăm nişte cifre, la gimnaziu 25 de
elevi pe clasă, iar dacă este vorba de liceu 28 de elevi pe clasă.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Învăţământul primar câţi
copii trebuie să aibă pe clasă?
Dl. inspector general Abrudan Ioan – Învăţământul primar trebuie să
aibă 25 de elevi pe clasă, aceasta este cifra cu care noi mergem în
planurile de şcolarizare. O clasă funcţionează legal şi dacă are 11 copii şi
dacă are 29 de copii sunt în limitele prevăzute de lege.
Nu putem depăşi 30 de copii şi nu putem scădea sub 10 copii, pornim în
proiecţie de la 25 de copii şi în funcţie de mişcări putem ajunge la 15 la
14 copii pe clasă sau putem ajunge la 29 de copii pe clasă. În funcţie de
solicitările pe care le avem în mişcarea elevilor. Unii s-ar putea să vină
spre şcoala respectivă sau sunt şcoli care au fost depopulate prin plecarea
copiilor spre alte şcoli. Este posibil ca o clasă începută cu 25 de copii în
clasa I să ajungă la 17 sau 29 de copii în clasa a IV-a.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Din câte am înţeles aceste
proiecte de şcolarizare trebuie să ni le înaintaţi cu cel puţin o lună şi să
discutăm acest plan de şcolarizare.
Dl. inspector general Abrudan Ioan – Nu putem să îl aducem mai
devreme, adresa noastră înaintată către dumneavoastră este din data de 22
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noiembrie 2008 şi vreau să vă spun că noi trebuie să respectăm un grafic,
este ca şi cum aţi cere unui profesor să încheie mediile după două luni de
şcoală. Noi avem un grafic, terminăm segeurile, construim acest proiect şi
în momentul în care avem toate datele la noi este o metodologie care ne
spune că în această perioadă de timp când trebuie să o înaintăm
Consiliului Local şi noi am înaitat o adresă către dumeavoastră în data de
20 noiembrie 2008.
Cu scuzele de rigoare această promisiune noi nu o putem face.
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – Înainte de începerea acestei
şedinţe am avut o discuţie cu domnul inspector şi am ajuns la o concluzie
comună aceea de a veni şi de a depune mai devreme de luna noiembrie
acest plan de şcolarizare.
Dl. inspector general Abrudan Ioan – Vă mulţumim!
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai 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 avizarea
Planului de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ din Municipiul
Zalău pentru anul şcolar 2009-2010.

*
Se adoptă hotărârea nr. 357
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
1.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “ANA IPĂTESCU”
unei străzi publice din Municipiul Zalău – PUZ “SC COMPLEX
SERVICE SRL şi ASOCIAŢII”.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
9

Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
atribuirea denumirii de “ANA IPĂTESCU” unei străzi publice din
Municipiul Zalău – PUZ “SC COMPLEX SERVICE SRL
şi
ASOCIAŢII,,.
*
Se adoptă hotărârea nr. 358
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă
de locuit Sărmaş – Ligget”.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuit Sărmaş – Ligget”.
*
Se adoptă hotărârea nr. 359
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
3.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren aferent construcţiilor,
situat în Municipiul Zalău, str. A. Şaguna, nr.31 în favoarea numiţilor
Horvath Elek Arpad, Verestoi Sara, Ivacson Pal Irma Szlenka Janos şi
alţii, în temeiul art.21 din Legea 112/1995.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
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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
atribuirea unui teren aferent construcţiilor, situat în Municipiul Zalău, str.
A. Şaguna, nr.31 în favoarea numiţilor Horvath Elek Arpad, Verestoi
Sara, Ivacson Pal Irma Szlenka Janos şi alţii, în temeiul art.21 din Legea
112/1995.
*
Se adoptă hotărârea nr. 360
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
4.Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei “Acasă“ de la plata taxei
pe clădiri pentru imobilul proprietatea Municipiului Zalău, situat pe str.
C. Coposu, nr.4, Bl.2, deţinut de Fundaţie cu titlu de închiriere.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile – comisia drepturile omului, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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 scutirea
Fundaţiei “Acasă“ de la plata taxei pe clădiri pentru imobilul proprietatea
Municipiului Zalău, situat pe str. C. Coposu, nr.4, Bl.2, deţinut de
Fundaţie cu titlu de închiriere.
*
Se adoptă hotărârea nr. 361
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*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.143/26.05.2008
(transmitere imobil API în administrarea UBB Cluj Napoca).
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. consilier Brustan Emilian – În referat se face trimitere la o anumită
greşală strecurată în numărul topografic a cărţii funciare, cred că acesta
era motivul să treacă din administrarea liceului în administrarea
universităţii.
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Era trecut greşit acel număr
topografic a cărţii funciare. Pe baza hotărâri se face şi notarea la cartea
funciară a administrării, aceasta a fost expertiza care nu s-a putut face
corect din această cauză.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai 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
modificarea HCL nr.143/26.05.2008 (transmitere imobil API în
administrarea UBB Cluj Napoca).
*
Se adoptă hotărârea nr. 362
*

Dl. consilier Gârdan Emanoil
6.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei aferentă anului 2009
la 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 Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
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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
modificarea redevenţei aferentă anului 2009 la SC Uzina Electrică Zalău
SA.
*
Se adoptă hotărârea nr. 363
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii unei sume în bugetul
pe anul 2009 al Serviciului Public de Urmărire şi Încasare a Taxelor
Speciale, pentru cheltuieli de capital.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă 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
aprobarea cuprinderii unei sume în bugetul pe anul 2009 al Serviciului
Public de Urmărire şi Încasare a Taxelor Speciale, pentru cheltuieli de
capital.
*
Se adoptă hotărârea nr. 364
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
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9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
aferentă obiectivului “Modificare instalaţie de utilizare gaze naturale la
Primăria Municipiului Zalău”.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului
“Modificare instalaţie de utilizare gaze naturale la Primăria Municipiului
Zalău”.
*
Se adoptă hotărârea nr. 365
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 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 Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – La rectificare apare acea anulare a
punctului 6 din referat. Au fost blocate tragerile din credit, acest lucru s-a
clarificat, azi s-a dat o anulare a acelei ordonanţe şi putem să efectuăm
alte trageri din credit pentru lucrările de investiţii aflate în derulare şi la
care s-au depus situaţiile de lucrări.
Aşa că şi pentru dotările care le avem nu mai prezintă riscul de a ajunge
la penalităţi şi majorări faţă de firmele care au prestat serviciile de aceea
va fi eliminat punctul 6 din referat.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt.
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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
rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău.
*
Se adoptă hotărârea nr. 366
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în
vederea elaborării PUZ-ului „Construire locuinţe individuale” – strada
Mihai Eminescu.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
aprobarea Avizului de oportunitate în vederea elaborării PUZ-ului
„Construire locuinţe individuale” – strada Mihai Eminescu.
*
Se adoptă hotărârea nr. 367
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în
vederea elaborării PUZ-ului „Construire, bazin de înot acoperit, hoteluri,
restaurante, terenuri de sport şi parcări” – amplasat în extravilanul
Municipiului Zalău – parcela Farkas Domb, adiacent şoselei de centură.
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Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
aprobarea Avizului de oportunitate în vederea elaborării PUZ-ului
„Construire, bazin de înot acoperit, hoteluri, restaurante, terenuri de sport
şi parcări” – amplasat în extravilanul Municipiului Zalău – parcela Farkas
Domb, adiacent şoselei de centură.
*
Se adoptă hotărârea nr. 368
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public
al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Botoş Gheorghe şi soţia
Botoş Viorica.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită
de proprietarii Botoş Gheorghe şi soţia Botoş Viorica.
*
Se adoptă hotărârea nr. 369
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*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donaţii în domeniul public
al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Neag Constantin Crăciun şi
soţia Neag Claudia Mihaela.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
acceptarea unor donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită
de proprietarii Neag Constantin Crăciun şi soţia Neag Claudia Mihaela.
*
Se adoptă hotărârea nr. 370
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate în
vederea elaborării PUD-ului „Construire magazin PENNY MARKET,
Racord şi branşamente utilităţi - strada Voievod Gelu”.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
aprobarea Avizului de oportunitate în vederea elaborării PUD-ului
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„Construire magazin PENNY MARKET, Racord şi branşamente utilităţi strada Voievod Gelu”.
*
Se adoptă hotărârea nr. 371
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de negociere cu
investitorii a vânzării pachetului de acţiuni la SC UZINA ELECTRICĂ
ZALĂU SA.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – La clasificarea care s-a făcut pentru
această comisie, din păcate a fost votată această comisie în şedinţa
anterioară dar am avut o discuţie cu administratorul special şi această
comisie trebuia să fie compusă exclusiv din salariaţi ai instituţiei.
Din această cauză am modificat numărul de 5 membri conform legislaţiei
în vigoare şi hotărârea 577 privind aprobarea normelor metodologice şi
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale art. 32 care spune că membrii comisiei de
negociere nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori a
socităţii comerciale a cărui acţiuni se oferă la vânzare, şot sau rudelor
acestora până la gradul al IV-lea inclusiv.
Cum domnul Sojka Attila este incompatibil fiind şi consilier, propun
modificarea cu un reprezentat din instituţie, cu dl. Curta Patriciu.
Dl. consilier Filip Vasile – Este vorba despre o instituţie, ni se pare
ciudat că acţionarii nu au voie să fie membri ai comisie de vânzare a
acţiunilor, nu ştiam că angajaţii Consiliului Local au voie să facă parte
din acea comisie.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Scrie la art. 31 pentru organizarea şi
conducerea negocierii precum şi pentru examinarea şi evaluarea ofertelor
Instituţia Publică implicată şi aicea mai în spate ne explică ce este
Instituţia Publică este vorba despre Administraţia Publică Localănumeşte
o comisie de negociere formată din 3-5 membri salariaţi ai Instituţiei
Publice implicate. Este foarte clar.
Dl. consilier Filip Vasile – Care este instituţia implicată?
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Instituţia Primarului deoarece doar ea
are salariaţi.
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Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Se ştie această comisie va trebui să
organizeze, să poarte discuţii dar nu vor putea lua nici o hotărâre,
Consiliul Local va fi cel care va hotărî modul de vânzare şi preţul
acţiunilor rezultat în urma negocierilor.
Practic ei vor fi cei care vor lua informaţii, vor negocia privind valoarea
acestei societăţi toate vor trebui să ajungă pe masa Consiliului Local.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Acel proces-verbal de negociere va
trebui să fie însuşit de către Consiliul Local printr-o hotărâre.
Dacă preţul rezultat în urma negocierii nu va fi însuşit se va continua
probabil negocierea până când se va stabili un preţ care va fi însuşit de
către Consiliul Local.
Hotărârea definitivă va fi luată de către Consiliul Local.
Dl. consilier Filip Vasile – Am înţeles, doar că aici este vorba despre
altceva, am participat la o şedinţă formată din comisie şi aş vrea să
stabilim pe comisie criteriile iar în ceea ce aţi spus ei vor fi coordonaţi de
către domnul primar.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Afirmaţiile dumneavoastră nu mi se par
de bun simnţ. Cred că putem rezolva problema aceasta printr-un mandat
pe care noi consilierii o să îl dăm comisiei de negociere iar aprobarea
finală o vom face noi.
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Trebuie să respectăm acest lucru
pentru a evita eventualele contestaţii.
Nu este nici un fel de problemă, desemnaţi-vă câte un reprezentant care
poate să fie de faţă la negocieri şi care chiar să se poată consulta şi cu
mine. Este destul de greu de asumat o astfel de responsabilitate.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Cred că fiecare coleg al nostru ar
renunţa în favoarea dumneavoastră la acest mandat.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu Cristian – Pentru a asigura transparenţă
aceaastă comisie trebuie să aducă informaţii în Consiliul Local.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Practic dumneavoastră sugeraţi ca
această comisie să aibă un mandat şi în mandatul respectiv să afle
obiectivele.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Vom adăuga aici, că comisia va informa
lunar, la fiecare şedinţă ordinară stadiul negocierii.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Aş dori totuşi să luăm în calcul ceea ce
domnul primar a propus.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Se înlocuieşte domnul Sojka Attila cu
domnul Curta Patriciu consilier în cadrul Serviciul Juridic şi se va adăuga
înainte de art. 5 ,,comisia va informa lunar stadiul negocierilor în şedinţa
ordinară a Consiliului Local,,.
Dl. consilier Filip Vasile – S-a amintit aici despre aprobarea Consiliului
Local şi cu aprobarea criteriilor.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Consiliul Local a avut membri din
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cadrul consiliului care au făcut parte la întocmirea caietului de sarcini, în
care s-a stabilit deja obiective.
Dl. director S.C. Uzina Electrică S.A. Marian Viorel – Dosarul de
prezentare care este în curs de elaborare, necesită actualizare periodică
este vorba despre acele criterii despre care se vorbea aici. Criteriile de
preselecţie adică cei care sunt admişi şi criterii de punctaj a ofertelor care
vor face parte din dosarul de prezentare.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Dosarul de prezentare înainte de a fi
făcut public să fie aprobat de către Consiliul Local.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Este o problemă la care nu vă pot da un
răspuns acum, deoarece nu ştiu dacă dosarul de prezentare trebuie să fie
supus la aprobarea Consiliului Local.
Acel dosar de prezentare este făcut de către acel specialist care a fost
selecţionat prin licitaţie. Consultantul angajat face dosarul de prezentare
nu îl facem noi.
Dl. consilier Filip Vasile – Am citit şi am văzut ce face acel consultant.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Dar încă nu a terminat dosarele de
prezentare.
Dl. consilier Gârdan Emanoil – După ce consultantul termină dosarul
de prezentare să aibă aprobarea Consiliului Local deoarece acolo sunt
criterii trecute de specialişti pe bază de experienţă şi atunci este bine să
dăm curs la propunerea colegului nostru.
Este nevoie să supunem la vot pe rând ceea ce s-a hotărât sau le supunem
împreună?
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Dacă îşi însuşeşte domnul primar
amendamentele respective nu este nevoie să le votăm pe rând. După
finalizarea dosarului de prezentare de către consultant acesta va fi supusă
aprobării Consiliului Local.
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Îmi însuşesc amendamentele cu o
singură reţinere să nu existe nimic ilegal.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai sunt discuţii? – Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?
*
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
desemnarea comisiei de negociere cu investitorii a vânzării pachetului de
acţiuni la SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA.
*
Se adoptă hotărârea nr. 372
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*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
17.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru continuarea
demersurilor necesare trecerii din domeniul public al judeţului Sălaj în
domeniul public al Municipiului Zalău a spaţiilor deţinute în imobilul
Clădire Transilvania.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – S-a strecurat o greşeală în redactare
privind acordul de principiu pentru continuarea demersurilor necesare
trecerii din domeniul public al judeţului Sălaj în domeniul public al
Municipiului Zalău a spaţiilor deţinute în imobilul Clădire Transilvania.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Deci să inversăm.
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Da.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Atunci nu o să facem transmiterea ci
preluarea din patrimoniul Consiliul Judeţean.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai 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 acordul
de principiu pentru continuarea demersurilor necesare trecerii din
domeniul public al judeţului Sălaj în domeniul public al Municipiului
Zalău a spaţiilor deţinute în imobilul Clădire Transilvania.
*
Se adoptă hotărârea nr. 356
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D1.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui
teren, proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului
Local al Municipiului Zalău, în vederea extinderii construcţiilor existente
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proprietatea S.C. Codiflor Com S.R.L.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. consilier Bîrsan Claudiu Cristian – Acest proiect a fost supus la vot
şi în mandatul trecut, care a fost impedimentul pentru care nu s-a putut
vota acest proiect?
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – În primul rând s-a retras pentru a
merge comisia de urbanism la faţa locului să vadă mai exact care este
situaţia. Iar în al doilea rând s-a retras în urma unor discuţii din comisie
ţinând cont de faptul că în faţă ar fi fost amplasat un chioşc.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai 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
concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privată a
Statului Român - administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău,
în vederea extinderii construcţiilor existente proprietatea S.C. Codiflor
Com S.R.L.
*
Se adoptă hotărârea nr. 373
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D2.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a
reţelelor electrice, proprietatea Municipiului Zalău precum şi dreptului de
uz şi servitute asupra proprietăţilor Statului şi ale unităţilor administrativ
teritoriale afectate de capacităţile energetice, către SC Electrica
Transilvania Nord SA – SDFEE 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.
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Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
transmiterea în folosinţă gratuită a reţelelor electrice, proprietatea
Municipiului Zalău precum şi dreptului de uz şi servitute asupra
proprietăţilor Statului şi ale unităţilor administrativ teritoriale afectate de
capacităţile energetice, către SC Electrica Transilvania Nord SA –
SDFEE Zalău.
*
Se adoptă hotărârea nr. 374
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D3.Informare privind efectuarea unei deplasări în străinătate de către d-na
consilier Abrudanu Onorica Mariana .
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D4.Informare privind efectuarea unei deplasări în străinătate de către d-na
viceprimar Cota Gabriela Daniela .
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D5.Informare privind efectuarea unei deplasări în străinătate de către d-l
viceprimar Sojka Attila Ioan şi d-l Nistorescu Radu Mihai – administrator
public.
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.87/19.04.2005 privind
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repartizarea păşunilor proprietatea Municipiului Zalău pe deţinătorii de
animale, în scopul învoirii la păşunat.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
modificarea HCL nr.87/19.04.2005 privind repartizarea păşunilor
proprietatea Municipiului Zalău pe deţinătorii de animale, în scopul
învoirii la păşunat.
*
Se adoptă hotărârea nr. 375
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D7.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei pentru eficienţa
energetică care coordonează totalitatea activităţilor ce decurg din
ansamblul legislaţiei în vigoare privind reabilitarea termică.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
înfiinţarea Comisiei pentru eficienţa energetică care coordonează
totalitatea activităţilor ce decurg din ansamblul legislaţiei în vigoare
privind reabilitarea termică.
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*
Se adoptă hotărârea nr. 376
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere a terenurilor proprietatea publică / privată a Municipiului Zalău
pe care sunt amplasate chioşcuri.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. consilier Brustan Emilian – Mai urmează o altă prelungire?
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Având în vedere că se aproprie
sărbătorile le vom prelungi termenul, este ultima prelungire.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai 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
aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor proprietatea
publică / privată a Municipiului Zalău pe care sunt amplasate chioşcuri.
*
Se adoptă hotărârea nr. 377
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri financiare privind
redevenţa datorată pentru serviciul de transport public local de călători şi
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modificarea contractului de concesiune a serviciului încheiat cu SC
Transurbis SA 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 Gârdan Emanoil - 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
redevenţa datorată pentru serviciul de transport public local de călători şi
modificarea contractului de concesiune a serviciului încheiat cu SC
Transurbis SA Zalău.
*
Se adoptă hotărârea nr. 378
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D10.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Gradiniţa “
Dumbrava Minunată“ grădiniţei cu program prelungit nr.14 situată în
Municipiul Zalău, cartier Dumbrava Nord, strada Viitorului nr.3 şi
includerea imobilului în care aceasta funcţionează în domeniul public al
Municipiului Zalău .
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
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*
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
atribuirea denumirii de Gradiniţa “ Dumbrava Minunată“ grădiniţei cu
program prelungit nr.14 situată în Municipiul Zalău, cartier Dumbrava
Nord, strada Viitorului nr.3 şi includerea imobilului în care aceasta
funcţionează în domeniul public al Municipiului Zalău .
*
Se adoptă hotărârea nr. 379
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D11.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli
ocazionate cu efectuarea unei deplasări în străinătate.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
D-na consilier Abrudanu Onorica – Am constatat cu stupoare că
domnul primar nu a vrut să îmi semneze acest proiect de hotărâre, dar ar
trebui să îl întreb dacă ia plăcut atunci când a tăiat panglica la Centrul
Social de Urgenţă?
Dar aş dori să îmi informez colegii despre această problemă. În momentul
în care s-a inaugurat acest Centrul Social de Urgenţă am primit o invitaţie
din partea fundaţiei pentru o vizită în Anglia, având în vedere că am
presimţit ce se va întâmpla am depus o cerere către Primăria Municipiului
Zalău, prin care am solicitat să mi se aprobe costurile aferente deplasării
şi tot o dată invitaţia. O să aştept şi un răspuns oficial.
Am plecat în deplasare în Anglia pe costurile mele personale iar acum am
iniţiat acest proiect de hotărâre, adresa mea a fost direcţionată către
Direcţia Economică şi tot o dată v-am prezentat o informare despre ceea
ce am făcut în această deplasare şi rezultatele, că de fapt acesta este şi
scopul unei deplasări în străinătate să aduci ceva benefic Primăriei sau
oraşului.
Dacă citiţi informarea mea privind deplasarea în Anglia veţi constata că
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în urma acestei deplasări am adus 25.000 RON privind concretizarea
proiectului ,,Formare Profesională pentru Tinerii Destituţionalizaţi,,.
Las la atitudinea dumneavoastră cum veţi vota. Dacă veţi analiza în
continuare alte informări privind alte deplasări în străinătate veţi vedea că
unele nu îşi au rostul.
Aş vrea să remarc deplasarea administratorului public prin care ne
informează că a participat la un dineu. Eu nu mi-am permis să particip la
dineuri şi nici să mă plimb pe banii publici nicăieri.
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Aş vrea să recunosc că doamna
consilier are un apetit pentru deplasările în străinătate.
Dl. consilier Sojka Attila Ioan – Toate cheltuielile deplasării
administratorului public au fost plătite de către Ambasada Suediei.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai sunt discuţii? – Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 1 vot.
*
Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea decontării unor cheltuieli ocazionate cu efectuarea unei
deplasări în străinătate.
*
Se adoptă hotărârea nr. 380
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D12.Proiect de hotărâre privind privind trecerea din proprietatea publică
în proprietatea privată a Municipiului Zalău a tronsonului III – atelier de
la Colegiul Tehnic “Al. Papiu Ilarian” în vederea finalizării « Proiectului
de reabilitare şi modernizare a atelierelor ».
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz
favorabil.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
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favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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 trecerea
din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Zalău a
tronsonului III – atelier de la Colegiul Tehnic “Al. Papiu Ilarian” în
vederea finalizării
« Proiectului de reabilitare şi modernizare a
atelierelor ».
*
Se adoptă hotărârea nr. 381
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului sumei conform
art.3^1, lit.b, din OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici, cuvenite directorului general al SC
Uzina Electrică SA Zalău - societate în subordinea Consiliului Local 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 Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. consilier Sojka Attila Ioan – Aş avea o singură completare şi ar fi
bine de menţionat că să primească această sumă cu condiţia realizării de
către aceştia a indicatorilor de eficienţă.
Dl. consilier Filip Vasile – Cum a fost stabilită această sumă?
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – Dumneavoastră puteţi să faceţi
o altă propunere, salariul managerului este un salar brut şi nu beneficiază
de alte premii sau alte sporuri.
Dl. consilier Brustan Emilian – Noi avem o problemă ca şi Consiliu
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Local, când am făcut acea mandatare am restrâns AGA ei au hotărât şi au
negociat contractul de management.
Acest contract de management are mai multe elemente, nouă ni se
prezintă numai un singur element. Nu putem să votăm un singur element
când nu cunoaştem celelalte elemente. Ce să înţelegem dacă
dumneavoastră spuneţi că 2532 RON este salariul brut al managerului, nu
este, este doar o parte.
Noi vrem mai multe elemente pentru a putea vota în cunoştinţă de cauză,
a fost o propunere 2532 RON nu a fost 5000 RON. Noi nu avem nici o
referinţă după care să planificăm sau să venim cu o altă propunere. Dacă
venim cu propunere de 5000 RON o să ajungă la 20.000 RON până nu
avem întregul contract de management nu putem să votăm.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – În data de 28.10.2008 apare Ordonanţa
79 la art. 3-1 în care se spune că venitul directorului este compus din o
sumă fixă care este egală cu indemnizaţia lunară acordată de lege pentru
funcţia de subsecretar de stat care este de 5648 RON şi o sumă acordată
în funcţie de importanţa activităţii.
Noi constatăm că salariul directorului are două componente una fixă şi
una variabilă, pe care trebuie să o aprobaţi dumneavoastră.
Dl. consilier Brustan Emilian – Trebuia să ni se prezinte suma fixă.
Dl. secretar Potroviţă Stelian – Dacă mă întrebaţi eu vă spuneam.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 1 vot.
*
Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului sumei conform art.3^1, lit.b, din OUG 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
cuvenite directorului general al SC Uzina Electrică SA Zalău - societate
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
*
Se adoptă hotărârea nr. 382
*
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Dl. consilier Gârdan Emanoil
D14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului sumei conform
art.3^1, lit.b, din OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici, cuvenite directorului general al
SC Transurbis SA Zalău - societate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Zalau.
Avizul comisiilor, vă rog.
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – Aş vrea să îi înştiinţez pe
colegii mei că în urma suvenţiilor făcute în perioada ianuarie-august
2008, a fost necesară înregistrarea pe costuri a unei sume care depăşeşte
1.500.000 RON.
Activitatea în acest an a fost realizată mult mai în cunoştiinţă de cauză.
Dl. consilier Filip Vasile – Revenim la alelaşi lucru ca şi la D. 13.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 1 vot.
*
Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului sumei conform art.3^1, lit.b, din OUG 79/2008
privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
cuvenite directorului general al SC Transurbis SA Zalău - societate în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalau.
*
Se adoptă hotărârea nr. 383
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D15.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a funcţiei
de conducere de director al Casei de Cultură Municipale Zalău a d-lui
Vlaicu Pamfil şi stabilirea interimatului pentru această funcţie până la
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desemnarea conducerii instituţiei prin concurs de proiecte de management
conform OUG/189/2008.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - 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
constatarea încetării de drept a funcţiei de conducere de director al Casei
de Cultură Municipale Zalău a d-lui Vlaicu Pamfil şi stabilirea
interimatului pentru această funcţie până la desemnarea conducerii
instituţiei prin concurs de proiecte de management conform
OUG/189/2008.
*
Se adoptă hotărârea nr. 384
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
D16.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a funcţiei
de conducere de director al Ansamblului Artistic Porolissum Zalău a dlui Grigoruţ Grigore şi stabilirea interimatului pentru această funcţie
până la desemnarea conducerii instituţiei prin concurs de proiecte de
management.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz
favorabil.
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Gârdan Emanoil - Dacă sunt discuţii?
Dl. consilier Brustan Emilian – Din ce cauză este înlocuit dl. Grigore
Grigoruţ din funcţia de director?
Dl. primar Căpîlnaşiu S. V. Radu – Nu este legal să fie director în două
locuri în acelaşi timp.
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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 privind
constatarea încetării de drept a funcţiei de conducere de director al
Ansamblului Artistic Porolissum Zalău a d-lui Grigoruţ Grigore şi
stabilirea interimatului pentru această funcţie până la desemnarea
conducerii instituţiei prin concurs de proiecte de management.
*
Se adoptă hotărârea nr. 385
*
Dl. consilier Gârdan Emanoil
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru
participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
GÂRDAN EMANOIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
POTROVIŢĂ STELIAN
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