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PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi, 25 februarie 2008, cu ocazia şedinţei extraordinare 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, 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 : Uzina Electrică- dl. director Marian Viorel. 
 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 
20.02.2008 a anunţului de convocare întocmit în baza  Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr. 608/20.02.2008, precum şi prin intermediul presei locale (ordinea de zi a şedinţei, datele 
privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate integral   în ziarul local de mare tiraj, 
Sălăjeanul).   
 Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat şi prin comunicarea telefonică în 
ziua de 21.02.2008, cu precizarea datei, orei şi  locului de desfăşurare al şedinţei. Copii ale 
documentelor înscrise pe ordinea de zi au fost înmânate consilierilor spre analiză în data de 
21.02.2008, în format electronic. 
În continuare, am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Brustan Emilian.  
Dl. consilier Brustan Emilian  
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, menţionând că sunt prezenţi 17 consilieri, din 21 
convocaţi: dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier Balogh Lucian, dl. consilier Prodan Onuţ, 
dl. consilier Trifan Aurel, dl. consilier Condea Roman Florian, dl. consilier Matyi Ştefan, dl. 
consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, dl. consilier Filip Vasile, d-
na. consilier Marc Maria, dl. consilier Ardelean Ioan, d-na. consilier Ciulea Simona, dl. consilier 
Haiduc Vasile, dl. consilier Pop Gheorghe, dl. consilier Vereş Ernestin şi d-na. consilier Trif Dan 
Simona. Lipsesc următorii consilieri: dl. consilier Plopeanu Stelian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, 
dl. consilier Duca Viorel Costel şi dl. consilier Margin Gabriel Adrian. Precizez că au fost 
convocaţi toţi cei 21 consilieri. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
Voi supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa de data trecută. 
Dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal?- Nu sunt. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Ordinea de zi, pe care aţi primit-o fiecare, cuprinde două proiecte şi trei puncte diverse. 
Dacă la ordinea de zi aveţi de adăugat ceva sau de modificat? 
Dacă nu, supun spre aprobare ordinea de zi. 
Cine este pentru?- 17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
 

ORDINE  DE  ZI: 
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Zalău 

din data de 25 februarie 2008, orele 13,00  
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1. Proiect de hotarare privind mandatarea SC Uzina Electrica Zalau SA si a primarului 
municipiului Zalau de a contracta un serviciu de consultanta in vederea selectarii metodei 
adecvate de privatizare a acesteia. 
2. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru 
Locuinte pe durata executiei investitiei a terenului necesar construirii Ansamblului de locuinte 
"Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii, str. Viitorului, cartier 
Dumbrava Nord - etapa II" din municipiul Zalau. 
Diverse. 
D1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local. 
D2. Proiect de hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr. 18778 din 12.08.2003. 
D3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de alocare a fondurilor provenite din 
taxa specială sport, cultură, artă şi ştiinţă pentru anul 2008. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian  
1.Proiect de hotarare privind mandatarea SC Uzina Electrica Zalau SA si a primarului 
municipiului Zalau de a contracta un serviciu de consultanta in vederea selectarii metodei 
adecvate de privatizare a acesteia. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Onac Alexandru- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier FilipVasile- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre? 
D-na. consilier Trif Dan Simona- Aş avea o întrebare. Se vor prezenta alternative, în vederea 
selectării, de către firmele participante? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Obligatoriu, se vor prezenta alternativele, de către această firmă. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
Alte întrebări dacă mai sunt?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea SC Uzina Electrica 
Zalau SA si a primarului municipiului Zalau de a contracta un serviciu de consultanta in vederea 
selectarii metodei adecvate de privatizare a acesteia. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 42 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian  
Înainte de a trece la proiectul nr. 2, vă rog să consemnaţi, în procesul verbal, prezenţa domnilor 
consilieri Margin şi Duca. 
Ora 13:07- A sosit dl. consilier Duca Viorel Costel şi dl. consilier Margin Gabriel Adrian. 
Dl. consilier Brustan Emilian  
2. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru 
Locuinte pe durata executiei investitiei a terenului necesar construirii Ansamblului de locuinte 
"Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii, str. Viitorului, cartier 
Dumbrava Nord - etapa II" din municipiul Zalau. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Onac Alexandru- comisia juridică, aviz favorabil. 
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Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre? 
Dl. consilier Onac Alexandru- Acest teren a mai fost atribuit în folosinţa ANL-ului. De ce ar 
mai fi nevoie de o hotărâre? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- A fost, pentru etapa a I-a. 
Dl. consilier Brustan Emilian – Ştiţi, că este o formalitate, practic, de atribuire pe timpul 
execuţiei după care revine vechiului proprietar. 
Alte discuţii dacă mai sunt?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosinta 
gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte pe durata executiei investitiei a terenului 
necesar construirii Ansamblului de locuinte "Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri 
destinate inchirierii, str. Viitorului, cartier Dumbrava Nord - etapa II" din municipiul Zalau. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 43 
 
* 

Dl. consilier Brustan Emilian 
Diverse. 
D1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier FilipVasile- comisia economică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Onac Alexandru- comisia juridică, 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?- Nu sunt. 
 

* 
Cu 19 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 44 
 
* 
 

Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Voiam să fac o informare legat de această subvenţie care se dă 
pentru combustibil, practic, ea este insuficientă în a acoperi acea cotă de 74 lei/GCal., cam atâta 
sunt banii care i-am primit. Normal, legislaţia presupune că diferenţele pot fi suportate şi de la 
bugetul de stat şi de la bugetul local dar cred că nu va fi cazul. Deocamdată, acestea sunt sumele 
primate. 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D2. Proiect de hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr. 18778 din 12.08.2003. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Onac Alexandru- comisia juridică, 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? 
Dl. consilier Vereş Ernestin- Este contractul din anul 2003. Din 2003 până acuma nu s-a 
realizat nimic. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Dacă reţineţi, s-a mai discutat în consiliu şi s-a motivat de ce am 
prelungit. Prima dată, am prelungit deoarece n-au corespuns datele de identificare în CF şi am 
făcut rectificarea, după aceea, s-a modificat suprafaţa şi în final, dacă aţi citit referatul privind 
solicitarea, există o motivare pentru că documentele care trebuiesc întocmite pentru a finaliza 
concesiunea, necesită mult timp, fiind vorba de studiu geo şi de o documentaţie destul de amplă. 
Pe perioada aceasta, cel care a concesionat, a achitat, tot timpul, redevenţa. 
Dl. consilier Brustan Emilian – Mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?-18 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. consilier FilipVasile. 
 

* 
Cu 18 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de 
concesiune nr. 18778 din 12.08.2003. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 45 
 
* 

 
Dl. consilier Brustan Emilian 
D3. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de alocare a fondurilor provenite din 
taxa specială sport, cultură, artă şi ştiinţă pentru anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Onac Alexandru- comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier FilipVasile- comisia economică, aviz favorabil. 
D-na. consilier Marc Maria- comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Brustan Emilian - Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre? 
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Este propunerea şi proiectul de hotărâre a celor două comisii. 
Dl. consilier Nistorescu Radu- Aş face o propunere la art. 1. Proporţia de alocare să nu fie 
,,bătută în cuie,,. În cazul, în care este nevoie  de mai mult de 20% să se poată mări. Încă ceva, 
care sunt modificările faţă de vechiul Regulament? 
Dl. consilier Mureşan Silviu Vasile- S-a introdus expresia ,,artă şi ştiinţă,, iar , istoricul 
competiţional,, a rămas: ,,performanţele obţinute în anii anteriori,,. Referitor la procent, adică de 
la 20 la 80%, în anii anteriori s-au onorat toate solicitările, în schimb în sport mai erau multe de 
onorat. 
Dl. consilier Brustan Emilian – Eu, propun să rămână acest raport 80-20, că altfel îl 
transformăm, Regulamentul, în Ghid orientativ. 
Supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. 
Cine este pentru?-17 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl. Consilier Matyi Ştefan şi dl. 
consilier Nistorescu Radu. 
 

* 
Cu 17 voturi ,,pentru,, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
alocare a fondurilor provenite din taxa specială sport, cultură, artă şi ştiinţă pentru anul 2008. 
 

Se adoptă hotărârea nr. 46 
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* 
 
Dl. consilier Brustan Emilian 
Considerând că ordinea de zi a fost epuizată, declar închise lucrările şedinţei de astăzi, 
menţionând că următoarea şedinţă a Consiliului Local, va avea loc pe data de 10 martie 2008. 
 
D-na. consilier Marc Maria- Având în vedere că în buget s-a alocat 1 miliard de lei pentru 
culte, propun să ne întâlnim comisiile şi să încercăm, pe baza solicitărilor, să împărţim banii 
pentru biserici. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ, 
    BRUSTAN EMILIAN                                             SECRETAR, 
                                                                             POTROVIŢĂ STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


