PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26 mai 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 Dorel- Viceprimar al Municipiului
Zalău, d-na Abrudan Onorica- Viceprimar al Municipiului Zalău, dl.
Potroviţă Stelian - Secretar, d-na Ardelean Claudia- Director DAPL, dl.
Tulai Ioan- Director Direcţia Patrimoniu, d-na. Baboş Dorina - Director
DASC, d-na Cuibuş Mariana - Director Direcţia Economică, d-na Opriş
Doina - Direcţia Tehnică, dl. Puşcaş Ioan - Director Evidenţa Persoanei,
dl. Sandu Constantin- arhitect-şef, dl. Petre Adreian- şef Serviciu Resurse
Umane, 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,
Poliţia Comunitară- dl. director Ardelean Matei, SC Transurbis- dl.
director Puiu Ion.
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 20.05.2008 a anunţului
de convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău
nr.1443 / 20.05.2008, 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 21.05.2008, 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
23.05.2008, în format electronic.
În continuare am consemnat următoarele:
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Onac Alexandru.
Dl. consilier Onac Alexandru
Declar deschise lucrările şedinţei de astăzi, menţionând că sunt
prezenţi 19 consilieri, din 20 convocaţi: dl. consilier Onac Alexandru, dl.
consilier Balogh Lucian, dl. consilier Bîrsan Claudiu, dl. consilier Prodan
Onuţ, dl. consilier Duca Viorel Costel, dl. consilier Haiduc Vasile, dl.
consilier Trifan Aurel, dl. consilier Matyi Ştefan, d-na consilier Marc
Maria, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Condea Roman Florian, dl.
consilier Mureşan Silviu Vasile, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, dna. consilier Ciulea Simona, dl. consilier Ardelean Ioan, dl. consilier
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Plopeanu Stelian, dl. consilier Pop Gheorghe, dl. consilier Vereş Ernestin
şi d-na. consilier Trif Dan Simona. Lipsesc următorii consilieri: dl.
consilier Margin Gabriel Adrian. Precizez că au fost convocaţi toţi
consilierii.
Dl. consilier Onac Alexandru
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa
ordinară din data de 12.05.2008. 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 12.05.2008.
Cine este pentru?-19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
Dl. consilier Onac Alexandru
La ordinea de zi avem un număr de 19 de proiecte de hotărâre şi 2 puncte
diverse.
ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Mun. Zalău din
data de 26 MAI 2008, orele 14,00
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea privatizării SC Uzina Electrica
Zalău.
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe
anul 2009, a taxelor speciale tarifelor si chiriilor pentru administrarea
bunurilor ce aparţin domeniului public si privat al Municipiului Zalău.
3.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Universităţii
Babeş -Bolyai Cluj Napoca „ a imobilului clădire corp E, proprietatea
publică a Municipiului Zalău situată în Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.59
, în incinta Grupului Şcolar Al. Papiu Ilarian în vederea desfăşurării de
activităţi de învăţământ .
4.Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Liceului
Reformat „Wesselenyi„ a imobilului clădire corp H , proprietatea publică
a Municipiului Zalău situată în Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.59, în
incinta Grupului Şcolar Al. Papiu Ilarian în vederea desfăşurării de
activităţi de învăţământ .
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al DGADP
Zalău.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului
apartament B/1 din Bl.D115 în vederea apartamentării si întăbulării.
7.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui
teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea extinderii
construcţiilor realizate de S.C. Manager S.RL.
8.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008
al Serviciului Public de urmărire şi încasare a taxelor speciale.
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9.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de emitere/prelungire a
autorizaţiei de dispecerat taxi.
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Zalău.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare ,transport la şi de la
locul de muncă .
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Două locuinţe colective
P+1E+M –str. Gh. Şincai” beneficiar SC Activ Invest SRL.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie b-dul
MihaiViteazul DN 1F-DN 1H (Crişeni).
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie str.
S.Bărnuţiu-str.Sf.Vineri-Str.Dumbrava".
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii alocate pentru
finanţarea obiectivului de investiţii „ Lucrări tehnico-edilitare la blocul
O4”,din creditul contractat pe anul 2008.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Locuinţa unifamiliala
P+M „ beneficiar Ardelean Ovidiu Adrian.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii alocate pentru
finanţarea obiectivului de investiţii „Achiziţionare autobuze ”,din creditul
contractat pe anul 2008.
18.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor
terenuri proprietatea privată a Statului Român- administrarea Consiliului
local al Municipiului Zalău, situate în Municipiul Zalău, str.Corneliu
Coposu, adiacente spaţiilor de la parterul Bl. R-106-R108 în vederea
extinderii constructiilor existente .
19.Proiect de hotărâre privind avizarea PUZ „Casă familială D+P+M,
str.Mihai Eminescu”-beneficiari: Rus Ioan şi Rus Emilia.
Diverse
D1.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public
al Municipiului Zalău în cadrul Protocolului de colaborare încheiat pentru
realizarea proiectului Şantier Internaţional de solidaritate Zalău 2008.
D2.Proiect de hotărâre avizarea PUZ „Ansamblu Clădiri funcţiuni mixte,
locuinţe si comerţ „ b-dul Mihai Viteazul nr.71- beneficiar: SC Multicom
SRL .
Dl. consilier Onac Alexandru
Dacă la ordinea de zi, pe care aţi primit-o, aveţi de făcut completări sau
modificări?
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Propun retragerea proiectului de hotărâre
nr.7 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren, proprietate
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publică a Municipiului Zalău, în vederea extinderii construcţiilor realizate
de S.C Manager S.R.L.
Dl. viceprimar Labo Dorel- Propun retragerea proiectului de hotărâre
nr.17 privind aprobarea majorării valorii alocate pentru finanţarea
obiectivului de investiţii ,,Achiziţionare autobuze,, , din creditul
contractat pe anul 2008.
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Propun retragerea proiectului de hotărâre
nr.18 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri
proprietatea privată a Statului Român- administrarea Consiliului local al
Municipiului Zalău, situate în Municipiul Zalău, str.Corneliu Coposu,
adiacente spaţiilor de la parterul Bl. R-106-R108 în vederea extinderii
constructiilor existente .
Dl. consilier Onac Alexandru- Să-i dăm cuvântul dl.director- Pădureanu
Vasile.
Din sală dl. director al S.C Manager S.R.L Pădureanu Vasile- Se
reconstruieşte în piaţă pe spaţiul fostei farmacii care se localizează lângă
clădirea albastră o clădire pentru birouri. În proiectul de urbanism era
prevăzută o închidere a faţadei dintre clădirea albastră şi muzeu pe care a
solicitato conducerea executivă a Primăriei Munipiului Zalău, proiectul
este depus de aproximativ trei săptămâni, a trecut prin faza de urbanism
iar acum este retras de pe Ordinea de Zi. Corect este să închidă zona între
clădirea albastră şi muzeu, astfel încât prin curtea şi spaţiul rămas liber de
la construcţia care se va face lipită de muzeu rămâne spaţiu pietonal în
ambele sensuri.
Firma noastră pune la dispoziţie spaţiu pietonal pentru cei care intră în
piaţă şi pentru cei care ies, de asemenea parţial din clădirea pe care noi o
să o construim lipită de muzeu astfel încât să închidă zona între clădirea
albastră şi muzeu să existe un spaţiu pentru acesul pietonal în ambele
sensuri, cu precizare că zona centrală din acest spaţiu să fie prevăzută cu
bănci şi spaţii verzi aşa este prevăzută de către arhitect.
Aceasta este cererea noastră de concesionare pentru extinderea cu preţul
pe care îl stbileşte Consiliul Local.
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- În contestaţia depusă apare acel drum de
acces şi servitute în lăţime de 4 m. care este în legătură cu domeniul
public şi proprietatea S.C Manager S.R.L apare în actul de partaj acea
vânzătoare Chiş Maria care nu va construi niciodată nici un fel de
construcţie pentru că apare problema juridică inclusiv pentru faptul că
nici nu mai poţi să dai încredinţare direct într-o aşa construcţie.
Dl. consilier Onac Alexandru- Supun spre aprobare ordinea de zi cu
cele trei proiecte de hotărâre retrase.
Cine este pentru?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
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Dl. consilier Onac Alexandru
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea privatizării SC Uzina Electrica
Zalău.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile- comisia economică, sa discutat în comisie dar
nu şi-au dat votul.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?
Dl. viceprimar Labo Dorel- La şedinţa de vineri au fost prezenţi 11
consilieri din mai multe comisii, am discutat şi am agreat o reformulare.
Am plecat de la ideea că avem un scop şi anume noi nu vrem să
închidem uzina ci să o facem rentabilă.
Propun modificarea titlului. Privatizarea nu se va face prin licitaţie, ci
prin negociere iar procentul de vânzare a acţiunilor este de 85%.
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Vizavi de propunerea comisiei, eu
însuşesc că aş completa doar să fie trecută negocierea competitivă, pentru
că întradevăr licitaţia înseamnă transparenţă însă nu mai avem abosult ca
municipialitate control şi nu ştim ce se va întâmpla ulterior cu această
societate.
D-na. consilier Trif Dan Simona- Mi se pare puţin forţat că s-a pus pe
ordinea de zi acum la sfârşit privatizarea uzinei.
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai- Ceea ce s-a propus este o etapă
premergătoare. Este târziu deja şi este păcat să mai pierdem două sau trei
luni de zile pentru demersuri.
nu şi-au dat votul.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă mai sunt alte discuţii?
Cum se va numi proiectul privind privatizarea S.C Uzina Electrica Zalău?
,,Începerea demersurilor privind privatizare?,,
Dl. viceprimar Labo Dorel- Aşa este propunerea.
D-na consilier Marc Maria- Noi azi vrem să ne asumăm răspunderea
unui nou Consiliu Local care va fi peste şase zile, nu mi se pare corect ca
într-o şedinţă extaordinară să luăm o asemenea decizie cum a suportat
amânare timp de patru ani mai poate suporta încă şase zile până la
costituirea noului Consiliu Local.
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- După cum se ştie anul trecut am dorit să
avem o firmă de consultanţă care să ne dea soluţia pentru inclusiv partea
tehnică a modului de rezolvare a Uzinei Electrice şi pe cea juridică. Au
fost contestaţii că s-a întârziat foarte mult aproape un an de zile. Am decis
să anulăm acea licitaţie şi să mergem pe o firmă de consultanţă strict pe
juridic să ne spună cum se face privatizarea. Să nu impunem
investitorului ce soluţie tehnică să aleagă, faptul că documentaţia a fost
predată de către consultant acum zece zile nu cred că este un impediment
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atâta timp cât dumneavostră nu decideţi în numele unui viitor consiliu,
decideţi în numele municipiului, intereselor comunităţii.
Indiferent ce consiliu va veni reprezentăm cu toţii interesle oamenilor din
Municipiul Zalău. Faptul că se consideră că este o responsabilitate foarte
mare dar cu toţii suntem conştienţi că singura soluţie pentru a supravieţui
Uzina Electrica şi pentru a avea un producător de energie electrică şi
termică în municipiu este privatizarea. Cel puţin pentru viitorii ani nu
există posibilităţi de a asigura finanţarea din surse proprii sau alte surse.
Întârzierea în continuare a acestui proiect de privatizare poate să ne aducă
în iarna viitoare şi există o premisă destul de mare că aşa se va întâmpla
la blocarea funcţionării Uzinei Electrica.
Dl. consilier Ardelean Ioan- Eu cred că suntem un Consiliu Local
legitim, este momentul să demarăm această acţiune privind privatizarea
Uzinei Electrice.
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Foarte pe scurt am să descriu cele două
variante propuse de consultant.
Licitaţia- Care înseamnă scoaterea acţiunilor cu procentul dorit de către
Consiliul Local şi am înteles că a fost o propunere de a păstra 15% dintre
acţiuni pentru Consiliul Local. Licitaţia nu mai poate să oblige viitorul
investitor ca să păstreze obiectul de activitate a societăţii şi să nu
transforme de exemplu acea zonă într-o zonă rezidenţială sau în altceva.
Negocierea competitivă- Prin care poţi să impui condiţii investitorului.
Firma de consultanţă are obligaţia după ce se decide metoda de
privatizare de a realiza acel caiet de sarcini. Dacă se alege metoda de
negociere competitivă se va stabili tot de către viitorul Consiliu Local. Ca
să putem merge mai departe cu aceste demersuri ar trebui să se aleagă una
din cele două variante.
Dl. consilier Onac Alexandru- În condiţiile discuţiilor de până acuma
proiectul de hotărâre ar avea următorul nume: ,,Proiect de hotărâre
privind demararea privatizării şi stabilirea metodei de privatizare a S.C
Uzina Electrica Zalău,,
Unele lucruri sunt neclare dar consider că demararea privatizării este un
lucru absolut necesar pentru Uzina Electrica.
Dl. consilier Vereş Ernestin- Ar trebui să votăm pe articole modificările
propuse.
Dl. consilier Duca Viorel Costel- Dacă propunerile au fost însuşite de
către domnul primar nu este necesar să mai votăm pe articole.
Dl. consilier Onac Alexandru
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind demararea privatizării
şi stabilirea metodei de privatizare a S.C Uzina Electrica Zalău,,
Cine este pentru?- 15 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- d-na
consilier Marc Maria, dl. consilier Condea Roman Florian, dl. consilier
Pop Gheorghe, d-na. consilier Trif Dan Simona
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*
Cu 15 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
demararea privatizării şi stabilirea metodei de privatizare a S.C Uzina
Electrica Zalău,,
Se adoptă hotărârea nr. 141
*
Dl. consilier Onac Alexandru
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe
anul 2009, a taxelor speciale tarifelor si chiriilor pentru administrarea
bunurilor ce aparţin domeniului public si privat al Municipiului Zalău.
Dl. consilier Filip Vasile- În şedinţa de comisie am propus taxele privind
impozitul pe clădiri evaluate de la 1,4% la 1,2% iar la clădiri neevaluate
de la 12% la 10%. Impozitul pe clădiri la persoane fizice să fie de 5%.
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- În primul rând aş vrea să subliniez că prin
proiectul de hotărâre, menţinerea taxelor şi impozitelor la nivelul anului
2008 şi scăderea la tarife de închiriere pentru că de a lungul anului au fost
nişte scăderi şi anul trecut la aceste închirieri şi se propune diminuări la
închirieri. Aş vrea să arat ce inseamnă diminuările propuse în cadrul
comisiei. Pentru persoane juridice de la 1,4% la 1,2% aduce la o scădere a
bugetului local de 120.000 ron, total pierderi pe buget ar fi 210.000 ron.
Pentru bugetul de anul viitor în condiţiile în care impozitul pe clădiri
persoane fizice este aproximativ de 280.000 ron. Este o pierdere destul de
semnificativă în condiţiile în care avem nevoie şi pentru alte proiecte. Va
rămâne la latitudinea executivului consiliului să împartă bugetul şi să
vadă de unde vor diminua alte investiţii.
Dl. consilier Filip Vasile- Cum a fost fundamentat bugetul , referitor la
această poziţie?
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Dacă faceţi referire la clădiri neevaluate
nu mai avem acel 12%.
Dl. consilier Plopeanu Stelian- Să se aplice numai IMM nu tuturor
societăţilor.
Dl. secretar Potroviţă Stelian- Se poate face diferenţă între societăţi.
Dl. consilier Onac Alexandru
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?- 12 consilieri. Împotrivă?- dl. consilier Onac
Alexandru, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai. Abţineri?- d-na consilier
Marc Maria, dl. consilier Condea Roman Florian, dl. consilier Pop
Gheorghe, d-na. consilier Trif Dan Simona, dl. consilier Bîrsan Cristian
Claudiu, dl. consilier Haiduc Vasile.
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*
Cu 12 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009, a taxelor speciale
tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului
public si privat al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 142
*
Dl. consilier Onac Alexandru
3.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Universităţii
Babeş -Bolyai Cluj Napoca „ a imobilului clădire corp E, proprietatea
publică a Municipiului Zalău situată în Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.59
, în incinta Grupului Şcolar Al. Papiu Ilarian în vederea desfăşurării de
activităţi de învăţământ .
D-na consilier Ciulea Simona- Este transmitere cu titlu gratuit?
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Da este transmitere cu titlu gratuit, este
unitate de stat.
Dl. consilier Onac Alexandru
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 în administrarea Universităţii Babeş -Bolyai Cluj Napoca „
a imobilului clădire corp E, proprietatea publică a Municipiului Zalău
situată în Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.59 , în incinta Grupului Şcolar
Al. Papiu Ilarian în vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ .
Se adoptă hotărârea nr. 143
*
Dl. consilier Onac Alexandru
4.Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Liceului
Reformat „Wesselenyi„ a imobilului clădire corp H , proprietatea publică
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a Municipiului Zalău situată în Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.59, în
incinta Grupului Şcolar Al. Papiu Ilarian în vederea desfăşurării de
activităţi de învăţământ .
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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 administrarea Liceului Reformat „Wesselenyi„ a
imobilului clădire corp H , proprietatea publică a Municipiului Zalău
situată în Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.59, în incinta Grupului Şcolar
Al. Papiu Ilarian în vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ .
Se adoptă hotărârea nr. 144
*
Dl. consilier Onac Alexandru
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al DGADP
Zalău.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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
modificarea Statului de funcţii al DG ADP Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 145
*
Dl. consilier Onac Alexandru
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului
apartament B/1 din Bl.D115 în vederea apartamentării si întăbulării.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
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D-na consilier Ciulea Simona- comisia pentru drepturile omului, aviz
favorabil.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?
D-na. consilier Trif Dan Simona- De ce trebuie să aprobăm demersurile
pentru dezmembrarea unui imobil?
D-na director Ardelean Claudia- Susţine proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?- 16 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl.
consilier Pop Gheorghe, d-na. consilier Trif Dan Simona, dl. consilier
Onac Alexandru.
*
Cu 16 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea dezmembrării imobilului apartament B/1 din Bl.D115 în
vederea apartamentării si întăbulării.
Se adoptă hotărârea nr. 146
*
Dl. consilier Onac Alexandru
7.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui
teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea extinderii
construcţiilor realizate de S.C. Manager S.RL.
RETRAS
*
Dl. consilier Onac Alexandru
8.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.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, nu s-a pronunţat.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, nu s-a pronunţat.
D-na consilier Marc Maria- comisia de sănătate cultură, aviz favorabil.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
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Cu 19 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. 147
*
Dl. consilier Onac Alexandru
9.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de emitere/prelungire a
autorizaţiei de dispecerat taxi.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, nu s-a pronunţat.
Dl. consilier Bîrsan Claudiu- comisia juridică, nu s-a pronunţat.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?
D-na consilier Ciulea Simona- Era vorba că nu se mai emit autorizaţii
de taxi.
Dl. consilier Onac Alexandru- Este vorba de autorizaţii pentru
dispecerat de taxi.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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
instituirea taxei de emitere/prelungire a autorizaţiei de dispecerat taxi.
Se adoptă hotărârea nr. 148
*
Dl. consilier Onac Alexandru
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Zalău.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Filip Vasile - comisia economică, aviz favorabil.
Dl. secretar Potroviţă Stelian- S-a mai făcut un referat de către Direcţia
Economică în care apar modificări, doamna directoare vă poate da mai
multe informaţii.
D-na director Cuibuş Mariana- am mai adăugat două puncte.
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Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Mi le însuşesc.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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 al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 149
*
Dl. consilier Onac Alexandru
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare ,transport la şi de la
locul de muncă .
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru
cheltuielile de deplasare ,transport la şi de la locul de muncă .

Se adoptă hotărârea nr. 150
*
Dl. consilier Onac Alexandru
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Două locuinţe colective
P+1E+M –str. Gh. Şincai” beneficiar SC Activ Invest SRL.
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Filip Vasile- comisia economică, aviz favorabil.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea PUZ „Două locuinţe colective P+1E+M –str. Gh. Şincai”
beneficiar SC Activ Invest SRL.

Se adoptă hotărârea nr. 151
*
Dl. consilier Onac Alexandru
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie b-dul
MihaiViteazul DN 1F-DN 1H (Crişeni).
Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Onac Alexandru- Care sunt motivele pentru care l-aţi
introdus pe ordinea de zi. Data trecută l-aţi retras, ce a apărut nou?
Dl. primar Căpîlnaşiu Radu- Doar unele clarificări.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?- 14 consilieri. Împotrivă?- d-na cosilier Trif Dan
Simona. Abţineri?- dl. consilier Pop Gheorghe, d-na. consilier Marc
Maria, dl. consilier Onac Alexandru, dl. consilier Condea Roman Marian.
*
Cu 14 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de
investiţii „Amenajare intersecţie b-dul MihaiViteazul DN 1F-DN 1H
(Crişeni).
Se adoptă hotărârea nr. 152
*
Dl. consilier Onac Alexandru
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico13

economice aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare intersecţie str.
S.Bărnuţiu-str .Sf.Vineri-Str.Dumbrava".
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?- 14 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- dl.
consilier Pop Gheorghe, d-na. consilier Marc Maria, dl. consilier Onac
Alexandru, dl. consilier Condea Roman Marian, d-na cosilier Trif Dan
Simona.
*
Cu 14 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de
investiţii
„Amenajare
intersecţie
str.
S.Bărnuţiu-str.Sf.VineriStr.Dumbrava".
Se adoptă hotărârea nr. 153
*
Dl. consilier Onac Alexandru
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii alocate pentru
finanţarea obiectivului de investiţii „ Lucrări tehnico-edilitare la blocul
O4”, din creditul contractat pe anul 2008.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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
aprobarea majorării valorii alocate pentru finanţarea obiectivului de
investiţii „ Lucrări tehnico-edilitare la blocul O4”,din creditul contractat
pe anul 2008.
Se adoptă hotărârea nr. 154
*
Dl. consilier Onac Alexandru
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Locuinţa unifamiliala
P+M „ beneficiar Ardelean Ovidiu Adrian.
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Avizul comisiilor, vă rog.
Dl. consilier Haiduc Vasile- comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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
aprobarea PUZ „Locuinţa unifamiliala P+M „ beneficiar Ardelean Ovidiu
Adrian.
Se adoptă hotărârea nr. 155
*

Dl. consilier Onac Alexandru
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii alocate pentru
finanţarea obiectivului de investiţii „Achiziţionare autobuze ”,din creditul
contractat pe anul 2008.
RETRAS
*
Dl. consilier Onac Alexandru
18.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor
terenuri proprietatea privată a Statului Român- administrarea Consiliului
local al Municipiului Zalău, situate în Municipiul Zalău, str.Corneliu
Coposu, adiacente spaţiilor de la parterul Bl. R-106-R108 în vederea
extinderii constructiilor existente .
RETRAS
*

Dl. consilier Onac Alexandru
19.Proiect de hotărâre privind avizarea PUZ „Casă familială D+P+M,
str.Mihai Eminescu”-beneficiari: Rus Ioan şi Rus Emilia.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?- 19 consilieri. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt.
*
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Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avizarea
PUZ „Casă familială D+P+M, str.Mihai Eminescu”-beneficiari: Rus Ioan
şi Rus Emilia.
Se adoptă hotărârea nr. 156
*

Dl. consilier Onac Alexandru
D1.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public
al Municipiului Zalău în cadrul Protocolului de colaborare încheiat pentru
realizarea proiectului Şantier Internaţional de solidaritate Zalău 2008.
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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
acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău în
cadrul Protocolului de colaborare încheiat pentru realizarea proiectului
Şantier Internaţional de solidaritate Zalău 2008.
Se adoptă hotărârea nr. 157
*
Dl. consilier Onac Alexandru
D2.Proiect de hotărâre avizarea PUZ „Ansamblu Clădiri funcţiuni mixte,
locuinţe si comerţ „ b-dul Mihai Viteazul nr.71- beneficiar: SC Multicom
SRL .
Dl. consilier Onac Alexandru- Dacă sunt discuţii?- 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 avizarea
PUZ „Ansamblu Clădiri funcţiuni mixte, locuinţe si comerţ „ b-dul Mihai
Viteazul nr.71- beneficiar: SC Multicom SRL .
Se adoptă hotărârea nr. 158
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*
Dl. consilier Onac Alexandru
Considerând că toate punctele aflate pe ordinea de zi au fost epuizate,
declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru
participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
ONAC ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
POTROVIŢĂ STELIAN
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