PROCES VERBAL
Încheiat azi, 21 ianuarie 2008, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Zalău.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii: dl. Căpîlnaşiu Radu – Primar al
Municipiului Zalău, dl. Labo Ioan Dorel viceprimar al Municipiului Zalău, d-na
Abrudanu Onorica- viceprimar al Municipiului Zalău, dl. Potroviţă Stelian Secretar, d-na Ardelean Claudia- Director DAPL, d-na. Cuibuş Mariana- Director
economic, d-na. Opriş Doina- Director tehnic, dl. Tulai Ioan- Director Direcţia
Patrimoniu, d-na. Baboş Dorina - Director DASC, dl. Puşcaş Ionel- Director
DPEP, dl. Petre Adreian- şef serviciu resurse- umane, directori şi şefi de birouri
din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna,
alte persoane interesate, reprezentanţii presei.
Invitaţi reprezentanţii : DGADP-dl. Nicora Virgil, Uzina Electrică- dl. director
Marian Viorel, Poliţia Comunitară- dl. director Ardelean Matei SC Transurbis- dl.
director Puiu Ion, dl. Stan Vasile -Stejarul SA.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei
Municipiului Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea în Primăria
Municipiului Zalău în data de 16.01.2008 a anunţului de convocare întocmit în
baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău nr. 79/15.01.2008, 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 16.01.2008, 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 17.01.2008, în format electronic.
În continuare, am consemnat următoarele:
Dl. consilier Ardelean Ioan
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, menţionând că sunt prezenţi 20
consilieri, din 21 convocaţi: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier Balogh
Lucian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Prodan Onuţ, dl. consilier Duca
Viorel Costel, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Haiduc Vasile, dl. consilier
Trifan Aurel, d-na. consilier Marc Maria, dl. consilier Condea Roman Florian, dl.
consilier Matyi Ştefan, dl. consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Nistorescu
Radu Mihai, dl. consilier Ardelean Ioan, dl. consilier Brustan Emilian, d-na.
consilier Ciulea Simona, dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. consilier Pop
Gheorghe, dl. consilier Vereş Ernestin şi d-na. consilier Trif Dan Simona.
Lipseşte dl. consilier Margin Gabriel Adrian. Precizez că au fost convocaţi toţi
consilierii.
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ORDINE DE ZI
pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Zalău din data de 21
ianuarie 2008, orele 14,00
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta ce va conduce
lucrările Consiliului local al Municipiului Zalău în perioada ianuarie-martie 2008.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii „Asigurarea participarii
cetatenilor la procesul de luare a deciziilor de catre autoritatile publice localeconsiliul local si primarul municipiului Zalau si aducerea la cunotinta publica a
actelor administrative cu caracter normativ“.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr.319/05.12.2005.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ-ului str.Tudor Arghezi, beneficiari
Hulujean Adrian, PMZ, SC Cipricom SRL, SC Optica Doru SRL, Groza Lucian,
SC Sanodent, Podar Claudiu Rares.
5.Raport cuprinzând activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute de Serviciul
Public Poliţia Comunitara Zalău în perioada 01.01-31.12.2007.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului şi tarifelor locale pentru serviciul
public de alimentare cu energie termică pentru anul 2008.
7.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita acordat
tinerilor pentru terenurile proprietatea privata Municipiului Zalau in temeiul Legii
nr. 15/2003 privind atribuirea de terenuri pentru construirea de locuinte
proprietate personala.
8.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren proprietatea
Statului român în favoarea numiţilor Sântămărean Angelica şi Sântămărean
Dumitru in baza art. 36 din Legea fondului funciar.
9.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial Zalău Nord” beneficiar Czell Lorencz Benjamin.
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în municipiul
Zalău, în PUZ Vânătorilor şi PUD Lotizare parcele Grădina Onului.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit pentru cladirea
proprietatea Casei de Ajutor a Pensionarilor Zalău, situată în municipiul Zalău, Bdul Mihai Viteazu nr. 17, Bl. Perla, parter.
12.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra
imobilelor construcţii zootehnice dezafectate, în suprafaţă de 600 mp cu teren
aferent de 3154 mp., acordat in favoarea S.C. Comfrig S.R.L. Zalău.
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei constând în „WC public” construit în incinta Punctului Termic din Piaţa centrală agroalimentară Zalău,
oferită Municipiului Zalau de către S.C. EURO ACTIV SRL Zalău, si
transmiterea acestuia în administrarea DG ADP Zalău.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
didactic pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la locul de muncă.
Diverse.
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D1.Proiect de hotarare privind suspendarea incasarii taxei speciale in cuantum de
0,65 lei/pers./luna datorata pentru serviciul public de deratizare, dezinsectie si
dezinfectie aferenta anului 2008.
D2.Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de vanzare a masei lemnoase
din fondul forestier al municipiului Zalau.
D3.Proiect de hotarare privind acordul de principiu in vederea scoaterii definitive
din fondul forestier al municipiului Zalau a unei suprafete de teren in favoarea
Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
D4.Informare in legatura cu HCL nr. 354 din 10.12.2007.
Dl. consilier Ardelean Ioan
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta ce va conduce
lucrările Consiliului local al Municipiului Zalău în perioada ianuarie-martie 2008.
Dl. consilier Ardelean Ioan
V-aş ruga, să faceţi propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru
următoarele trei luni.
Dl. consilier Filip Vasile- Eu îl propun pe domnul consilier Brustan Emilian.
Dl. consilier Nistorescu Radu- Propunerea mea este pentru domnul consilier Pop
Gheorghe.
D-na. consilier Trif Dan Simona- Îl propun pe domnul consilier Duca Viorel
Costel.
Dl. consilier Ardelean Ioan
Voi supune spre aprobare propunerea domnului consilier Filip Vasile, aceea ca
domnul consilier Brustan Emilian să fie preşedinte de şedinţă pentru următoarele
trei luni.
Cine este pentru?- 12 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier
Vereş Ernestin, dl. consilier Nistorescu Radu, dl. consilier Trifan Aurel, dl.
consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Onac Alexandru, d-na. consilier Trif
Dan Simona, d-na. consilier Ciulea Simona şi dl. consilier Brustan Emilian.
Dl. consilier Ardelean Ioan
Supun spre aprobare procesul verbal de la şedinţa de data trecută.
Dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal?- Nu sunt.
Cine este pentru?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
presedintelui de sedinta ce va conduce lucrările Consiliului local al Municipiului
Zalău în perioada ianuarie-martie 2008.
Se adoptă hotărârea nr. 1
*
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Dl. consilier Ardelean Ioan- Vă rog, domnule consilier Brustan, să poftiţi şi vă
urez succes.
Dl. consilier Brustan Emilian
Vă mulţumesc pentru încredere!
Începem această şedinţă informându-vă că reprezint PDL-ul.
Dacă la ordinea de zi, pe care aţi primit-o, aveţi propuneri de adăugat sau
modificări?- Nu sunt.
Supun spre aprobare ordinea de zi.
Cine este pentru?- 20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
Dl. consilier Brustan Emilian
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii „Asigurarea participarii
cetatenilor la procesul de luare a deciziilor de catre autoritatile publice localeconsiliul local si primarul municipiului Zalau si aducerea la cunotinta publica a
actelor administrative cu caracter normativ“.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Procedurii „Asigurarea participarii cetatenilor la procesul de luare a deciziilor de
catre autoritatile publice locale-consiliul local si primarul municipiului Zalau si
aducerea la cunotinta publica a actelor administrative cu caracter normativ“.

Se adoptă hotărârea nr. 2
*
Dl. consilier Brustan Emilian
3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr.319/05.12.2005.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
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*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
anexei 1 la HCL nr.319/05.12.2005.
Se adoptă hotărârea nr. 3
*
Dl. consilier Brustan Emilian
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ-ului str.Tudor Arghezi, beneficiari
Hulujean Adrian, PMZ, SC Cipricom SRL, SC Optica Doru SRL, Groza Lucian,
SC Sanodent, Podar Claudiu Rares.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-16 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier
Matyi Ştefan, d-na. consilier Trif Dan Simona, dl. consilier Condea Roman
Florian şi dl. consilier Onac Alexandru.
*
Cu 16 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZului str.Tudor Arghezi, beneficiari Hulujean Adrian, PMZ, SC Cipricom SRL, SC
Optica Doru SRL, Groza Lucian, SC Sanodent, Podar Claudiu Rares.
Se adoptă hotărârea nr. 4
*
Dl. consilier Brustan Emilian
5.Raport cuprinzând activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute de Serviciul
Public Poliţia Comunitara Zalău în perioada 01.01-31.12.2007.
Dl. consilier Brustan Emilian- Dacă sunt discuţii pe marginea acestui material?
Dl. consilier Nistorescu Radu- Nu ştiu dacă este legat direct de atribuţiile Poliţiei
Comunitare, dar vreau să semnalez un anumit fapt care am văzut că se întâmplă în
ultima vreme. Am văzut că, constructorii în general nu au grijă să cureţe puţin
mijloacele de transport, astfel că se aduce foarte mult noroi pe carosabil. Avem o
problemă de ani de zile, cu praful în oraş. Cred că ar trebui luate nişte măsuri
ferme împotriva constructorilor, ca să menţinem curăţenia. Puteţi să mergeţi, să
vedeţi cum ies maşini, basculante pline pe roţi de noroi.
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Dl. consilier Onac Alexandru- Voiam să-i spun colegului, că mi s-ar părea
normal şi că ar fi bine să se ia măsuri împotriva celor care fac mizeria, nu
împotriva constructorilor.
Dl. consilier Pop Gheorghe- Noi, am mai discutat problema aceasta. Cea mai
mare mizerie este în curtea noastră, adică acolo în parcarea unde sunt parcate
autobusele. Nu este turnat asfalt peste tot, acolo, iar când plouă se face noroi, care
se pune pe roţile mijloacelor de transport în comun. De-acolo este toată mizeria.
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Vizavi de această problemă am mai discutat şi am
solicitat ca acest parc să fie mutat. Motivarea dânşilor a fost că, sunt costuri
suplimentare pentru a duce maşinile în zona de parcare, în zona strada Fabricii.
Din ceea ce spunea domnul Nistorescu, am înţeles că este o problemă generală
vizavi de ceea ce se transportă din şantiere pe carosabil. Am făcut, chiar, o
avertizare în acest sens, către toate firmele de construcţii. Din păcate, Poliţia
Comunitară, deocamdată, nu are atribuţiuni pe acest segment. Cât ne-a stat în
putinţă, am luat măsuri, am urmărit unde se întâmplă în mod frecvent şi am
atenţionat aceste firme şi în special, noi am ,,intrat,, pe partea de parcare.
Urmează, în perioada următoare, pe legea Poliţiei Comunitare, sperăm să se
voteze şi sperăm că vom putea acţiona şi pe acest segment.
D-na. consilier Trif Dan Simona- Legat de cerşetori, aş vrea să spun că sunt
peste tot, în faţa bisericilor, în parcări, dacă s-ar putea să se încerce a se acţiona şi
în această privinţă.
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Vom urmări şi această problemă, din păcate nu
avem prea multe pârghii împotriva lor, decât că îi ridică, îi duce, amenzile se
adună doar în debit, iar singura variantă este să descurajăm.
Dl. consilier Trifan Aurel- Aş vrea să spun, legat de maşinile de mare tonaj, că
este vorba de viteză. Ar fi bine să se pună semne de interdicţie, de 30 km./h.
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Astfel de semne avem, dar nu se respectă. Am fost
în discuţii şi urma să analiză, propunerea unei firme private de montare a unor
radare fixe. Ei să facă investiţia, urmând să îşi recupereze investiţia din cotă parte
din amenzi, însă era nelămurită din anumite puncte de vedere, pentru că plata
amenzii se poate face în altă parte decât la Zalău. Apare şi problema neîncasării
acestor amenzi. Erau, încă, nişte probleme de lămurit. Este vorba de propunerea
de modificare a legislaţiei, privind plata amenzilor, astfel încât să intre în bugetele
locale, acolo unde se aplică aceste amenzi. Părerea mea este, că, vom ajunge să
limităm viteza doar sub această formă. Semnele nu se respectă, poliţiştii de la
circulaţia rutieră sunt puţini, sunt multe incidente.
Dl. consilier Brustan Emilian- S-a făcut un studiu, la cât s-ar ridica investiţia la
aceste radare?
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Deocamdată, nu am făcut acest studiu. Noi, am
propus pentru bugetul din anul acesta, un plan de monitorizare al oraşului, din
punct de vedere al circulaţiei, s-a văzut şi în anul trecut că acest sistem a adus
anumite avantaje. În plus, pentru anul acesta am propus sistemul de monitorizare
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din şcoli, neavând suficient personal pentru a realiza monitorizarea cu
dispecerizare.
Dl. consilier Matyi Ştefan- Eu cred că, pe undeva, plata amenzilor de circulaţie
trebuie să fie reglementată. Anul trecut, băiatul meu, când a primit amendă, i s-a
dat contul în care să achite, contul de la primăria din localitatea respectivă.
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Plata se poate face în orice primărie şi este la fel
de valabil.
Dl. consilier Brustan Emilian
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului şi tarifelor locale pentru serviciul
public de alimentare cu energie termică pentru anul 2008.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, nu s-a discutat.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-17 consilieri. Împotrivă?-Dl. consilier Onac Alexandru, dl.
consilier Condea Roman Florian. Abţineri?- d-na. consilier Marc Maria.
*
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
preţului şi tarifelor locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică
pentru anul 2008.
Se adoptă hotărârea nr. 5
*
Dl. consilier Brustan Emilian
7.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita acordat
tinerilor pentru terenurile proprietatea privata Municipiului Zalau in temeiul Legii
nr. 15/2003 privind atribuirea de terenuri pentru construirea de locuinte
proprietate personala.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
D-na. consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, vă vom spune
punctul nostru de vedere.
Le-am acordat acest teren în 2005 şi aveau la dispoziţie un an de zile. Eu am fost
acolo, se putea ajunge doar pe jos.
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Aş vrea să specific că prevederile legii spun că
trebuia să se obţină cel puţin Autorizaţie de Construcţie. Dacă aveau măcar
această intenţie era bine. Alţii au putut, totuşi, să intre şi se ştie că acolo este
prevăzută investiţie. Cei care doreau cu adevărat să facă ceva, aveau posibilitatea.
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Noi, nu am făcut decât să aplicăm prevederile legii şi să retragem acolo unde nu sa ajuns nici măcar la caest nivel, de a obţine autorizaţie.
Dl. consilier Matyi Ştefan- Terenurile respective, vor fi redistribuite?
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Citiţi la art. 3.
Dl. consilier Duca Viorel Costel- Poate fi obţinută Autorizaţie de Construcţie
dacă nu există cale de acces?
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Nu este un drum pietruit, dar cale de acces există.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă mai sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-14 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Dl. consilier
Condea Roman Florian, d-na. consilier Marc Maria, dl. consilier Duca Viorel
Costel, dl. consilier Brustan Emilian, dl. consilier Pop Gheorghe şi d-na. consilier
Ciulea Simona.
*
Cu 14 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind retragerea
dreptului de folosinta gratuita acordat tinerilor pentru terenurile proprietatea
privata Municipiului Zalau in temeiul Legii nr. 15/2003 privind atribuirea de
terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala.
Se adoptă hotărârea nr. 6
*
Dl. consilier Brustan Emilian
8.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren proprietatea
Statului român în favoarea numiţilor Sântămărean Angelica şi Sântămărean
Dumitru in baza art. 36 din Legea fondului funciar.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea de
atribuire a unui teren proprietatea Statului român în favoarea numiţilor
Sântămărean Angelica şi Sântămărean Dumitru in baza art. 36 din Legea fondului
funciar.
Se adoptă hotărârea nr. 7
*
Dl. consilier Brustan Emilian
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9.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial Zalău Nord” beneficiar Czell Lorencz Benjamin.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizarea
Planului Urbanistic Zonal „Parc Industrial - Zalău Nord” beneficiar Czell Lorencz
Benjamin.
Se adoptă hotărârea nr. 8
*
Dl. consilier Brustan Emilian
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în municipiul
Zalău, în PUZ Vânătorilor şi PUD Lotizare parcele Grădina Onului.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea unor
denumiri de străzi în municipiul Zalău, în PUZ Vânătorilor şi PUD Lotizare
parcele Grădina Onului.
Se adoptă hotărârea nr. 9
*
Dl. consilier Brustan Emilian
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit pentru cladirea
proprietatea Casei de Ajutor a Pensionarilor Zalău, situată în municipiul Zalău, Bdul Mihai Viteazu nr. 17, Bl. Perla, parter.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
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Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
scutirii de impozit pentru cladirea proprietatea Casei de Ajutor a Pensionarilor
Zalău, situată în municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr. 17, Bl. Perla, parter.
Se adoptă hotărârea nr. 10
*
Dl. consilier Brustan Emilian
12.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra
imobilelor construcţii zootehnice dezafectate, în suprafaţă de 600 mp cu teren
aferent de 3154 mp., acordat in favoarea S.C. Comfrig S.R.L. Zalău.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier
Brustan Emilian.
*
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind retragerea
dreptului de folosinta gratuita asupra imobilelor construcţii zootehnice
dezafectate, în suprafaţă de 600 mp cu teren aferent de 3154 mp., acordat in
favoarea S.C. Comfrig S.R.L. Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 11
Dl. consilier Brustan Emilian
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei constând în „WC public” construit în incinta Punctului Termic din Piaţa centrală agroalimentară Zalău,
oferită Municipiului Zalau de către S.C. EURO ACTIV SRL Zalău, si
transmiterea acestuia în administrarea DG ADP.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
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Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea
donatiei constând în „WC public” - construit în incinta Punctului Termic din Piaţa
centrală agroalimentară Zalău, oferită Municipiului Zalau de către S.C. EURO
ACTIV SRL Zalău, si transmiterea acestuia în administrarea DG ADP.
Se adoptă hotărârea nr. 12
*
Dl. consilier Brustan Emilian
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
didactic pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la locul de muncă.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare,
transport la şi de la locul de muncă.
Se adoptă hotărârea nr. 13
*
Dl. consilier Brustan Emilian
Diverse.
D1.Proiect de hotarare privind suspendarea incasarii taxei speciale in cuantum de
0,65 lei/pers./luna datorata pentru serviciul public de deratizare, dezinsectie si
dezinfectie aferenta anului 2008.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?
Eu aş avea o întrebare. Cum va fi cu cei care şi-au achitat această taxă?
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Acelora, li se va returna.
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind suspendarea
incasarii taxei speciale in cuantum de 0,65 lei/pers./luna datorata pentru serviciul
public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie aferenta anului 2008.
Se adoptă hotărârea nr. 14
*
Dl. consilier Brustan Emilian
D2.Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de vanzare a masei lemnoase
din fondul forestier al municipiului Zalau.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
preturilor de vanzare a masei lemnoase din fondul forestier al municipiului Zalau.
Se adoptă hotărârea nr. 15
*
Dl. consilier Brustan Emilian
D3.Proiect de hotarare privind acordul de principiu in vederea scoaterii definitive
din fondul forestier al municipiului Zalau a unei suprafete de teren in favoarea
Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii?-Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?-20 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
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Cu 20 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordul de
principiu in vederea scoaterii definitive din fondul forestier al municipiului Zalau
a unei suprafete de teren in favoarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
Se adoptă hotărârea nr. 16
*
Dl. consilier Brustan Emilian
D4.Informare in legatura cu HCL nr. 354 din 10.12.2007.
Dl. consilier Brustan Emilian- Este acea hotărâre de Consiliu Local prin care s-a
solicitat să se constate încetarea mandatului meu de consilier. Vreau să informez
colegii că eu am atacat în contencios această hotărâre a Consiliului Local, am
obţinut suspendarea acestei hotărâri până la o soluţie finală şi irevocabilă a acestei
hotărâri care se judecă pe fond. Tot moral mi se pare că trebuie să vă informez că,
am cerut şi daune morale, în caz de câştig.
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Vreau să vă aduc la cunoştinţă că această hotărâre
ne-a fost comunicată şi ultimul termen de a face recursul se împlineşte astăzi, în
cinci zile aveam posibilitatea să facem recursul. Noi ne-am permis să facem acest
recurs, să-l depunem în timp, pentru că n-am putut să convocăm o şedinţă
extraordinară pentru acest subiect, ştiind că pentru astăzi a fost convocată şedinţa
Consiliului Local, iar ora la care se discută acest subiect ducea la imposibilitatea
de a şi face recursul, de a-l şi discuta în termen. Deci, noi am depus acest recurs,
la judecătorie, vineri. Astăzi, veţi lua în discuţie dacă acest recurs se menţine sau
nu. În situaţia în care dumneavoastră, prin vot secret, o să spuneţi că acest recurs
trebuie retras, noi vom face demersurile, începând cu mâine, de retragere a acestui
recurs. Dacă nu, acest recurs îşi va urma cursul.
D-na. consilier Trif Dan Simona- Dacă s-a votat o dată, nu este normal să se
meargă până la capăt?
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Aşa este, dar noi trebuie să vă consultăm pe
dumneavoastră, pentru că noi am făcut acel recurs ca să nu ieşim din termen.
Deci, este vorba de Consiliul Local, nu este vorba de decizia primarului.
Dl. consilier Pop Gheorghe- Juridic nu este legal ca noi, Consiliul Local, să ne
pronunţăm în acest sens. Eu nu am văzut nicăieri aşa ceva.
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Domnule consilier Pop, reţineţi că prin procedura
prealabilă, Prefectura, mandatul pe care-l avem acest consiliu, am fost puşi în
situaţia, deci, prefectul ne-a cerut să retragem o hotărâre, considerând că este
nelegală. Fiind vorba de atributul Consiliului Local, v-am supus atenţiei
dumneavoastră. Este vorba de suspendarea procesului până la judecarea fondului
Oricum procesul se judecă. Până se judecă fondul îşi reintră în drepturi.
Dl. consilier Pop Gheorghe- Recursul, pentru ce este făcut?
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Împotriva sentinţei de suspendare.
Dl. consilier Brustan Emilian- Pe mine nu mă avantajaţi cu nimic şi eu nu vă cer
nici un favor.
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D-na. consilier Marc Maria- Ne cereţi nouă daune morale, domnule consiler
Brustan, pentru că dumneavoastră aţi trecut de la PNL la PDL? Mie nu mi se pare
moral. Deci, despre moralitate am vrut să vorbesc.
Dl. consilier Onac Alexandru- Ideile se schimbă pe parcursul vieţii. Treaba de
moralitate intervine când îşi sfidează colegii.
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Dumneavoastră trebuie să hotărâţi dacă menţinem
recursul.
Dl. consilier Nistorescu Radu- Revin la faptul, când s-a luat o hotărâre de
consiliu şi anume ca să se meargă pe acea hotărâre.
Doamna Pop Rodica, consilier în cadrul secretariatului Consiliului Local,
distribuie buletinele de vot pentru votul secret. Comisia de validare este formată
din domnii consilieri: Bîrsan Claudiu, Duca Viorel Costel şi Mureşan Silviu.
Buletinele de vot sunt introduse în urnă.
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Aş vrea să vă consult într-o problemă. Pentru data
de 11 februarie, am vrea să intrăm în şedinţă de consiliu cu bugetul. Când
consideraţi că am putea să avem întâlniri pentru a avea discuţii pe buget?
Dl. consilier Nistorescu Radu- Ar fi bine, mai întâi, să-l discute comisia
economică.
Dl. primar Radu Căpîlnaşiu- Dacă sunteţi de acord, ne întâlnim lunea viitoare.
Comisia de validare numără voturile.
În urma numărării voturilor rezultatul votării este următorul: 10 voturi-,,DA,, ; - 6
voturi- ,,NU,, ; - 4 voturi- ,,NULE,,. Deci, din 20 de voturi valabil exprimate, 10
voturi sunt ,,DA,,.
Dl. consilier Brustan Emilian
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BRUSTAN EMILIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
POTROVIŢĂ STELIAN
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