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PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi, 24 noiembrie 2008, cu ocazia şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Zalău.  
           La lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl. Căpîlnaşiu 
S.V. Radu - primarul Municipiului Zalău, dl. Sojka Attila-Ioan - viceprimar 
al Municipiului Zalău, d-na Coţa Gabriela Daniela - viceprimar al 
Municipiului Zalău, dl. Potroviţă Stelian - secretar, dl. Nistorescu Radu – 
administrator public, d-na Ardelean Claudia – Director Administraţia 
Publică Locală, dl. Tulai Ioan - Director Direcţia Patrimoniu, dl. Lipovan 
Ioan – Director adjunct Direcţia Economică, dl. Sandu Constantin - arhitect-
şef, dl. Petre Adreian - şef Serviciu Resurse Umane, şefi de birouri din 
cadrul Primăriei Municipiului Zalău, alte persoane interesate, reprezentanţii 
presei. 
Invitaţi reprezentanţii : SC Transurbis SA – dl. director Mureşan Ioan                          
Ionel, SC Uzina Electrică Zalău SA – dl. director Marian Viorel, Poliţia 
Comunitară - dl. director Ardelean Matei, Direcţia Generală a Administraţiei 
Domeniului Pulic Zalău – dl. director Făgărăşan Viorel. 
          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 18.11.2008 a anunţului de 
convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr.11275∕18.11.2008, 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 19.11.2008, 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 20.11.2008, 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 
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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. 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 13.10.2008. 
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 13.10.2008. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
La ordinea de zi avem un număr de 40 de proiecte de hotărâre şi 8 puncte 
diverse.  
 
 

ORDINE  DE  ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Zalău 
din data de 24 noiembrie 2008, orele 14,00 

 
 

 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Zalău. 
2.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008 al   
Serviciului  Public de Urmărire şi Încasare a Taxelor Speciale. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul de 
muncă. 
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului 
Municipiului Zalău pentru a reprezenta Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în cadrul adunărilor generale ale Asociaţiei pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii din bazinul Hidrografic Someş –Tisa. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
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limita a 5%  din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual prevăzut în Statul de funcţii al Casei Municipale de 
Cultură Zalău. 
6.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, 
proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Zalau, în vederea extinderii construcţiilor existente  
proprietatea SC Codiflor Com SRL. 
7.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 SC Vlatex SRL. 
8.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Jula Ioan şi soţia Jula Mariana. 
9.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău oferită de coproprietarii Fărcaş Ioan şi soţia Fărcaş 
Veronica Florica respectiv  Ilieş Raul Adrian şi soţia  Ilieş Cristina Ioana. 
10.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.11 la HCL 
nr.17/14.02.2008 cuprinzând  lucrările ce se execută de către SC Uzina 
Electrică Zalău  din redevenţa aferentă anului 2008. 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
„Locuinţe unifamiliale P+P+2 , extravilan Zalău – strada Pădurii . 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de eliberare a 
autorizaţiilor în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în 
Municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.59/2007. 
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a 
autovehiculelor şi / remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public 
al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr.86/2007. 
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Ansamblu rezidenţial – locuire, comerţ şi servicii – zona Brădet „. 
15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Zalău în comisia pentru vânzarea terenului aferent spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii, vândute în baza legii nr.550/2002. 
16.Proiect de hotărâre  privind  propunerea de atribuire a unui  teren aferent 
construcţiilor, situat în Municipiul Zalău, str. G.Coşbuc, nr.6, în favoarea 
numitului Hendea Claudiu Vasile, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 
privind fondul funciar. 
17.Proiect de hotărâre  privind  propunerea de atribuire a unui  teren aferent 
construcţiilor, situat în Municipiul Zalău, str.Pomilor, nr.38, în favoarea 
numiţilor Banciu Florian şi Banciu Aurelia, în temeiul art.36 din Legea 
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18/1991 privind fondul funciar. 
18.Proiect de hotărâre  privind  propunerea de atribuire a unui  teren aferent 
construcţiilor,situat în Municipiul Zalău, str.Nicolae Titulescu, nr.11, în 
favoarea numiţilor Gal Iuliu şi Gal Elisabeta, în temeiul art.36 din Legea 
18/1991 privind fondul funciar. 
19.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Statului de funcţii şi a 
Organigramei Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public 
Zalău. 
20.Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării Ansamblului artistic 
Columna la un festival folcloric ce va avea loc în luna august 2009 în Mexic. 
21.Proiect de hotărâre  privind modificarea formei de finanţare a activităţii 
DGADP Zalău. 
22.Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui parteneriat între Consiliul 
Local al Municipiului Zalău şi Episcopia Sălajului şi a contribuţiei la acest 
proiect. 
23.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cotizaţiei lunare a Municipiului 
Zalău la Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii Bazinului 
Hidrografic Someş Tisa. 
24.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii „Reabilitarea clădirii monument istoric 
– Clădirea Transilvania„ din Municipiul Zalău. 
25.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii „Supraetajare şi reabilitarea termică a 
Şcolii Generale Mihai Eminescu din Municipiul Zalău„. 
26.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii „ Modernizare Corp A, B şi Internat şi 
extindere între Corp A şi B la Colegiul Tehnic Al. Papiu Ilarian din 
Municipiul Zalău„. 
27.Proiect de hotărâre  privind alocarea  din bugetul local al Municipiului 
Zalău  pe anul 2008 a unor sume  pentru  sprijinirea activităţii cultelor 
religioase. 
28.Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Zalău în AGA la SC  Transurbis SA Zalău. 
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor deplasări în 
străinătate. 
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5%  din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual si funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de 
Asistentă Socială Comunitară Zalău. 
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
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limita a 5%  din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual si funcţionarii publici din cadrul Primăriei 
municipiului Zalău si Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Zalău. 
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
funcţionarii  publici si personalul contractual din cadrul  Poliţiei Comunitare 
Zalău.   
33.Proiect de hotărâre privind retragere concesiunii asupra unui imobil din 
favoarea  Parohiei  Greco-Catolice Zalău. 
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Zalău  la parteneriatul cu Asociaţia  Prader Willy. 
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Municipiului 
Zalău  la proiectul ENERSEE. 
36.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a două 
unităţi locative din Bl.C3. 
37.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local. 
38.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.283/13.10.2008  privind 
acceptarea unei donaţii cu sarcini in domeniul public al Municipiului Zalău. 
39.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Autorităţii de 
Sănătate Publică Sălaj a unor spaţii în suprafaţă de 827,04 mp. din imobilul 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, situat în Piaţa Iuliu Maniu nr.11. 
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de 
închiriere pentru terenurile  ocupate de garaje în care se defăşoară activităţi 
comerciale / prestări servicii.  
 

 
Diverse 

 
 

D1.Proiect de hotărâre privind modificarea listei de credit pe anul 2008. 
D2.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual  din cadrul Serviciului Taxe Speciale. 
D3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual din cadrul Diecţiei Generale de Administrare a 
Domeniului Public Zalău. 
D4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Zalău la proiectul cu titlul „Reabilitarea clădirii monument 



 6

istoric - clădirea Transilvania „în cadrul Programului Operaţional Regional. 
D5.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Zalău la proiectul cu titlul „Modernizare Corp A, B şi internat 
şi extindere între Corp A si B la Colegiul Al. Papiu Ilarian  Reabilitarea 
cladirii monument istoric - Clădirea Transilvania„. 
D6.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de 
negociere cu investitorii strategici a vânzării pachetului de acţiuni a SC 
Uzina Electrică Zalău SA. 
D7.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării Consiliului 
Local al Municipiului Zalău la  proiectul cu titlul  “Supraetajare şi reabilitare 
termică Şcoala generală Mihai Eminescu” din Municipiul Zalău. 
D8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.174/7.07.2008 pentru 
aprobarea achiziţionării unor dotări de către SC Uzina Electrică Zalău SA 
din fondul de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemelor 
energetice de interes local. 
 

 * 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil - Proiectul de hotărâre nr. 6 se retrage de pe 
Ordinea de Zi. 
Pentru operativitate vă propun să începem cu proiectele de hotărâre nr. 15, 
28, 37. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Dacă la Ordinea de Zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau 
modificări? 
Dacă nu, supun spre aprobare Ordinea de Zi pe care aţi primit-o fiecare cu 
amendamentul respectiv. 
Dacă aveţi alte propuneri pentru Ordinea de Zi?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare ordinea de zi. 
Cine este pentru?- 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
38.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.283/13.10.2008  privind 
acceptarea unei donaţii cu sarcini in domeniul public al Municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
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D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier 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.283/13.10.2008  privind acceptarea unei donaţii cu 
sarcini in domeniul public al Municipiului Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 309 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Zalău în comisia pentru vânzarea terenului aferent spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii, vândute în baza legii nr.550/2002. 
Se vor distribui buletine de vot pentru fiecare. 
Rog Comisia de Validare să se retragă pentru numărarea voturilor. 
Comisia de Validare şi-a terminat lucrările. 
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale fapt pentru care a 
hotărât să propună desemnarea acestor reprezentanţi astfel: 
Membri permanenţi: 

1. D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – 19 voturi ,,Pentru,, 
2. Dl. consilier Filip Vasile – 19 voturi ,,Pentru,, 
3. Dl. consilier Milaş Adrian Andrei – 19 voturi ,,Pentru,, 

Membri supleanţi: 
1. D-na consilier Puie Iulie – 19 voturi ,,Pentru,, 

     2.  Dl. consilier Deák Francisc - 18 voturi ,,Pentru,, 
     3.  Dl. consilier Szilagyi Şandor – 18 voturi ,,Pentru,, 
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 desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Zalău în comisia pentru 
vânzarea terenului aferent spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, 
vândute în baza legii nr.550/2002. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 310 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
28.Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Zalău în AGA la SC  Transurbis SA Zalău. 
Se vor distribui buletine de vot pentru fiecare. 
Rog Comisia de Validare să se retragă pentru numărarea voturilor. 
Comisia de Validare şi-a terminat lucrările. 
D-na consilier Puie Iulie a fost desemnată cu 18 voturi ,,Pentru,, şi 2 voturi 
,,Împotrivă,, ca reprezentant al Consiliului Local în AGA la SC Transurbis 
SA Zalău. 
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 desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Zalău în AGA la SC  
Transurbis SA Zalău. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 311 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
37.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a 
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asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local. 
Se vor distribui buletine de vot pentru fiecare. 
Rog Comisia de Validare să se retragă pentru numărarea voturilor. 
Comisia de Validare şi-a terminat lucrările. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt – Miklόs – Preşedinte – 20 voturi ,,Pentru,, 
D-na consilier Puie Iulie – Vicepreşedinte – 18 voturi ,,Pentru,, 
D-na Baboş Dorina – Membru – 20 voturi ,,Pentru,, 
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 numirea 
comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi 
subvenţii de la bugetul local. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 312 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
1.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?- 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 rectificarea 
bugetului local al Municipiului Zalău. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 313 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
2.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008 al   
Serviciului  Public de Urmărire şi Încasare a Taxelor Speciale. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier 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 alocarea 
unor sume din bugetul pe anul 2008 al   Serviciului  Public de Urmărire şi 
Încasare a Taxelor Speciale. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 314 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la şi de la locul de 
muncă. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
drepturilor băneşti personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, 
pentru transport  la şi de la locul de muncă. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 315 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului 
Municipiului Zalău pentru a reprezenta Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în cadrul adunărilor generale ale Asociaţiei pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii din bazinul Hidrografic Someş –Tisa. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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 acordarea 
unui mandat special Primarului Municipiului Zalău pentru a reprezenta 
Consiliul Local al Municipiului Zalău în cadrul adunărilor generale ale 
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Hidrografic Someş 
–Tisa. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 316 
 

* 
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Dl. consilier Gârdan Emanoil 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual prevăzut în Statul de funcţii al Casei Municipale de 
Cultură Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Şi la acest proiect de hotărâre ca şi la celălalte proiecte de hotărâre acordarea 
premiilor să se facă diferenţiat. 
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? 
În completare la ceea ce a menţionat colega mea d-na consilier Trif Dan 
Simona Gabriela, având în vedere că suntem în pasul în care trebuie să 
distribuim aceste premii, ar trebui ca acordarea acestor premii să se facă 
diferenţiat. 
Într-un criteriu se spune că aprecierea angajatului se face de către şeful de 
birou, eu cred că ar fi corect să se ţină cont şi de părerea cetăţeanului. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – Este o propunere foarte bună în acest 
sens, pentru anul viitor  vom face un sistem coantificator. 
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 
constituirii fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru personalul contractual prevăzut în Statul de 
funcţii al Casei Municipale de Cultură Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 317 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
6.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, 
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proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Zalau, în vederea extinderii construcţiilor existente  
proprietatea SC Codiflor Com SRL. 
RETRAS 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
7.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 SC Vlatex SRL. 
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 
concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietatea privată a  
Statului Român - administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în 
vederea extinderii construcţiilor existente  proprietatea SC Vlatex SRL. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 318 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
8.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Jula Ioan şi soţia Jula Mariana. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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 acceptarea 
unei  donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău  oferită de proprietarii 
Jula Ioan şi soţia Jula Mariana. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 319 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
9.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău oferită de coproprietarii Fărcaş Ioan şi soţia  Fărcaş 
Veronica Florica respectiv  Ilieş Raul Adrian şi soţia  Ilieş Cristina Ioana. 
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 
coproprietarii Fărcaş Ioan şi soţia  Fărcaş Veronica Florica respectiv  Ilieş 
Raul Adrian şi soţia  Ilieş Cristina Ioana. 
 

* 



 15

 
Se adoptă hotărârea nr. 320 

 
* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
10.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.11 la HCL 
nr.17/14.02.2008 cuprinzând  lucrările ce se execută de către SC Uzina 
Electrică Zalău  din redevenţa aferentă anului 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen - comisia 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 anexei nr.11 la HCL nr.17/14.02.2008 cuprinzând  lucrările ce 
se execută de către SC Uzina Electrică Zalău  din redevenţa aferentă anului 
2008. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 321 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
„Locuinţe unifamiliale P+P+2 , extravilan Zalău – strada Pădurii. 
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. 



 16

 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal  „Locuinţe unifamiliale P+P+2 , extravilan Zalău 
– strada Pădurii. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 322 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de eliberare a 
autorizaţiilor în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în 
Municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.59/2007. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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 
modificarea Regulamentului de eliberare a autorizaţiilor în vederea 
desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în Municipiul Zalău, aprobat 
prin HCL nr.59/2007. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 323 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a 
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autovehiculelor şi / remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public 
al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr.86/2007. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, 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 activitatea 
de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a autovehiculelor şi / 
remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului 
Zalău, aprobat prin HCL nr.86/2007. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 324 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Ansamblu rezidenţial – locuire, comerţ şi servicii – zona Brădet „. 
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? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – Aş dori să specific că în cadrul 
referatului este o reclamaţie de către o persoană fizică, dar a fost depusă 
după perioada de transparenţă. 
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 
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Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidenţial – locuire, comerţ şi servicii 
– zona Brădet „. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 325 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
16.Proiect de hotărâre  privind  propunerea de atribuire a unui  teren aferent 
construcţiilor, situat în Municipiul Zalău, str. G.Coşbuc, nr.6, în favoarea 
numitului Hendea Claudiu Vasile, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 
privind fondul funciar. 
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  
propunerea de atribuire a unui  teren aferent construcţiilor, situat în 
Municipiul Zalău, str. G.Coşbuc, nr.6, în favoarea numitului Hendea Claudiu 
Vasile, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 326 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
17.Proiect de hotărâre  privind  propunerea de atribuire a unui  teren aferent 
construcţiilor, situat în Municipiul Zalău, str.Pomilor, nr.38, în favoarea 
numiţilor Banciu Florian şi Banciu Aurelia, în temeiul art.36 din Legea 
18/1991 privind fondul funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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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  
propunerea de atribuire a unui  teren aferent construcţiilor, situat în 
Municipiul Zalău, str.Pomilor, nr.38, în favoarea numiţilor Banciu Florian şi 
Banciu Aurelia, în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 327 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
18.Proiect de hotărâre  privind  propunerea de atribuire a unui  teren aferent 
construcţiilor,situat în Municipiul Zalău, str.Nicolae Titulescu, nr.11, în 
favoarea numiţilor Gal Iuliu şi Gal Elisabeta, în temeiul art.36 din Legea 
18/1991 privind fondul funciar. 
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 propunerea 
de atribuire a unui  teren aferent construcţiilor,situat în Municipiul Zalău, 
str.Nicolae Titulescu, nr.11, în favoarea numiţilor Gal Iuliu şi Gal Elisabeta, 
în temeiul art.36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 328 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
19.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Statului de funcţii şi a 
Organigramei Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public 
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 aprobarea 
Statului de funcţii şi a Organigramei Direcţiei Generale de Administrare a 
Domeniului Public Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 329 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
20.Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării Ansamblului artistic 
Columna la un festival folcloric ce va avea loc în luna august 2009 în Mexic. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? 
Dl. Consilier Brustan Emilian – În contextul crizei financiare nu putem să 
votăm aprobarea unei deplasări în Mexic, dacă am fost de acord cu 
deplasările în Europa asta nu înseamnă să fim de acord cu toate. S-au săturat 
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de Europa? 
Care ar fi beneficiile deplasării în Mexic? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – Nu s-au săturat de Europa, era o 
invitaţie la un festival de folclor, nu am făcut decât să o aducem în atenţia 
dumneavoastră. 
Am considerat-o interesantă pentru Ansamblul Columna şi pentru Zalău, 
este o invitaţie pentru un festival care nu are loc periodic. 
Am avut ocazia să vedem Ansamblul din Mexic în Australia şi Franţa. Din 
punct de vedere financiar ne putem aştepta la un an dificil. 
D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – Aş mai adăuga eu faptul că 
referitor la costuri Ansamblul Columna va achita strict costul de deplasare, 
adică transportul. Celălalte costuri reprezentând cazare şi masă sunt 
asigurate de către organizatori. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? -  18 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- 2 voturi dl. 
consilier Brustan Emilian şi dl. consilier Bîrsan Claudiu Cristian. 
                                                         

* 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
deplasării Ansamblului artistic Columna la un festival folcloric ce va avea 
loc în luna august 2009 în Mexic. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 330 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
21.Proiect de hotărâre  privind modificarea formei de finanţare a activităţii 
DGADP 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. 
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                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea formei de finanţare a activităţii DGADP Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 331 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
22.Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui parteneriat între Consiliul 
Local al Municipiului Zalău şi Episcopia Sălajului şi a contribuţiei la acest 
proiect. 
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 aprobarea 
unui parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Zalău şi Episcopia 
Sălajului şi a contribuţiei la acest proiect. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 332 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
23.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cotizaţiei lunare a Municipiului 
Zalău la Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii Bazinului 
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Hidrografic Someş Tisa. 
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 
cotizaţiei lunare a Municipiului Zalău la Asociaţia Regională pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii Bazinului Hidrografic Someş Tisa. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 333 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
24.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii „Reabilitarea clădirii monument istoric 
– Clădirea Transilvania„ din Municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen - comisia 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 nou de investiţii 
„Reabilitarea clădirii monument istoric – Clădirea Transilvania„ din 
Municipiul Zalău. 
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* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 334 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
25.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii „Supraetajare şi reabilitarea termică a 
Şcolii Generale Mihai Eminescu din Municipiul Zalău„. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen - comisia 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 nou de investiţii 
„Supraetajare şi reabilitarea termică a Şcolii Generale Mihai Eminescu din 
Municipiul Zalău„. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 335 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
26.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico economice 
aferentă obiectivului nou de investiţii „ Modernizare Corp A, B şi Internat şi 
extindere între Corp A şi B la Colegiul Tehnic Al. Papiu Ilarian din 
Municipiul Zalău„. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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 aprobarea 
documentaţiei tehnico economice aferentă obiectivului nou de investiţii „ 
Modernizare Corp A, B şi Internat şi extindere între Corp A şi B la Colegiul 
Tehnic Al. Papiu Ilarian din Municipiul Zalău„. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 336 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
27.Proiect de hotărâre  privind alocarea  din bugetul local al Municipiului 
Zalău  pe anul 2008 a unor sume  pentru  sprijinirea activităţii cultelor 
religioase. 
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? 
Dl. consilier Bîrsan Claudiu Cristian – În acest an mai am avut proiecte de 
hotărâre privind alocarea unor sume pentru sprijinirea activităţilor cultelor 
religioase. 
Se alocă aceşti bani pentru sprijinirea activităţilor religioase pentru că este 
an electoral? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – În fiecare an sau alocat aceşti bani 
pentru spijinirea activităţilor religioase. 
Episcopiile au refuzat aceaşti bani, considerând că sumele sunt mici. Căutăm 
şi alte surse de finanţare pentru alocarea unor sume mai mari. Nu se alocă 
bani pentru biserici numai în campanii electorale. 
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D-na consilier Coţa Daniela Gabriela – Atribuirea fondurilor este pentru 
sprijinirea activităţilor religioase. 
Sumele nu sunt pentru reabilitarea clădirilor. 
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 alocarea  
din bugetul local al Municipiului Zalău  pe anul 2008 a unor sume  pentru  
sprijinirea activităţii cultelor religioase. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 337 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor 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?- 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 
efectuării unor deplasări în străinătate. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 338 
 

* 
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Dl. consilier Gârdan Emanoil 
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5%  din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual si funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de 
Asistentă Socială Comunitară 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 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 aprobarea 
constituirii fondului de premiere în limita a 5%  din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru personalul contractual si funcţionarii publici din 
cadrul Direcţiei de Asistentă Socială Comunitară Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 339 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5%  din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual si funcţionarii publici din cadrul Primăriei 
Municipiului Zalău si Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 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 Filip Vasile - comisia drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
constituirii fondului de premiere în limita a 5%  din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru personalul contractual si funcţionarii publici din 
cadrul Primăriei Municipiului Zalău si Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 
Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 340 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
funcţionarii  publici si personalul contractual din cadrul  Poliţiei Comunitare 
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 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 aprobarea 
constituirii fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru funcţionarii  publici si personalul contractual din 
cadrul  Poliţiei Comunitare Zalău.  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 341 
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* 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
33.Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii asupra unui imobil din 
favoarea  Parohiei  Greco-Catolice 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 Filip Vasile - comisia drepturile omului, 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 retragerea 
concesiunii asupra unui imobil din favoarea  Parohiei  Greco-Catolice Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 342 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Zalău  la parteneriatul cu Asociaţia  Prader Willy. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier 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. 
 
                                                          * 
 



 30

Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării Consiliului Local al Municipiului Zalău  la parteneriatul cu 
Asociaţia  Prader Willy. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 343 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Municipiului 
Zalău  la proiectul ENERSEE. 
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 
participării Primăriei Municipiului Zalău  la proiectul ENERSEE. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 344 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
36.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale a două 
unităţi locative din Bl.C3. 
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 Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, 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 stabilirea 
destinaţiei de locuinţe sociale a două unităţi locative din Bl.C3. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 345 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
39.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Autorităţii de 
Sănătate Publică Sălaj a unor spaţii în suprafaţă de 827,04 mp. din imobilul 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, situat în Piaţa Iuliu Maniu nr.11. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier 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 administrarea Autorităţii de Sănătate Publică Sălaj a unor 
spaţii în suprafaţă de 827,04 mp. din imobilul proprietatea publică a 
Municipiului Zalău, situat în Piaţa Iuliu Maniu nr.11. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 346 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de 
închiriere pentru terenurile  ocupate de garaje în care se defăşoară activităţi 
comerciale / prestări servicii.  
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Cu o observaţie, am discutat cu colegii şi am ajuns la concluzia că până la 
data de 31 martie 2009 garajele să redevină la forma iniţială. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Concluzionăm că avizul este favorabil cu 
amendamentul respectiv. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen - comisia urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Iniţiatorul îşi însuşeşte amendamentul 
respectiv? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – Da îmi însuşesc propunerea. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Ar fi bine să se facă un 
inventar în care să ne fie precizate activităţile care se desfăşoară în acele 
spaţii. 
Dl. director Direcţia Patrimoniu – Tulai Ioan – Este un program de 
inventariere a activităţilor desfăurate în acele spaţii, care se va prezenta până 
în data de 15 decembrie 2008. 
Din evidenţele noastre nu sunt mai mult de 50 de bucăţi. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – O să vă prezentăm această evaluare. 
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 pentru terenurile  ocupate de garaje în 
care se defăşoară activităţi comerciale / prestări servicii. 
 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 347 
 

* 
 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D1.Proiect de hotărâre privind modificarea listei de credit pe anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen - comisia 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 listei de credit pe anul 2008. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 348 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D2.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual  din cadrul Serviciului Taxe Speciale. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
constituirii fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru personalul contractual  din cadrul Serviciului 
Taxe Speciale. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 349 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de premiere în 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 pentru 
personalul contractual din cadrul Diecţiei Generale de Administrare a 
Domeniului Public Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
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 
constituirii fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile 
aferente anului 2008 pentru personalul contractual din cadrul Diecţiei 
Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 350 
 



 35

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Zalău la proiectul cu titlul „Reabilitarea clădirii monument 
istoric - clădirea Transilvania „în cadrul Programului Operaţional Regional. 
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 
participării Consiliului Local al Municipiului Zalău la proiectul cu titlul 
„Reabilitarea clădirii monument istoric - clădirea Transilvania „în cadrul 
Programului Operaţional Regional. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 351 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D5.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 
Municipiului Zalău la proiectul cu titlul „Modernizare Corp A, B şi internat 
şi extindere între Corp A si B la Colegiul Al. Papiu Ilarian  Reabilitarea 
cladirii monument istoric - Clădirea 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?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării Consiliului Local al Municipiului Zalău la proiectul cu titlul 
„Modernizare Corp A, B şi internat şi extindere între Corp A si B la Colegiul 
Al. Papiu Ilarian  Reabilitarea cladirii monument istoric - Clădirea 
Transilvania„. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 352 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D6.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de 
negociere cu investitorii strategici a vânzării pachetului de acţiuni a SC 
Uzina Electrică Zalău SA. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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 componenţei Comisiei de negociere cu investitorii strategici a 
vânzării pachetului de acţiuni a SC Uzina Electrică Zalău SA. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 353 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
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D7.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării Consiliului 
Local al Municipiului Zalău la  proiectul cu titlul  “Supraetajare şi reabilitare 
termică Şcoala generală Mihai Eminescu” din Municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen - comisia 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 
participării Consiliului Local al Municipiului Zalău la  proiectul cu titlul  
“Supraetajare şi reabilitare termică Şcoala generală Mihai Eminescu” din 
Municipiul Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 354 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.174/07.07.2008 pentru 
aprobarea achiziţionării unor dotări de către SC Uzina Electrică Zalău SA 
din fondul de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemelor 
energetice de interes local. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier 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 
modificarea HCL nr.174/7.07.2008 pentru aprobarea achiziţionării unor 
dotări de către SC Uzina Electrică Zalău SA din fondul de dezvoltare, 
modernizare şi retehnologizare a sistemelor energetice de interes local. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 355 
 

* 
 

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


