
 
PROCES VERBAL 

 
          Încheiat azi, 27 august 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: d-na  Coţa 
Gabriela Daniela - viceprimar al Municipiului Zalău, dl. Sojka Attila Ioan - 
viceprimar al Municipiului Zalău, d-na Ardelean Claudia - Director Direcţia 
Administraţie Publică Locală, dl. Tulai Ioan - Director Direcţia Patrimoniu, 
d-na Opriş Doina - Director Direcţia Tehnică, dl. Sandu Constantin - 
Arhitect-Şef, şefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, dl. Pop 
Vasile - delegatul sătesc din Stâna, alte persoane interesate, reprezentanţii 
presei. 
Invitaţi reprezentanţii: Uzina Electrică - dl. director Marian Viorel, Poliţia 
Comunitară - dl. director adjunct Bara Mircea, Ocolul Silvic Stejarul - dl. 
director StanVasile, Ave Sălaj Ecoserv - dl. director Vlaicu Cornel. 
          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 20.08.2008 a anunţului de 
convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr.2203/20.08.2008, 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 20.08.2008, 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 
21.08.2008, în format electronic. 
În continuare am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Nistorescu Radu Mihai. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai  
Cu o prezenţă de 18 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 Forţ Călin 
Cristian, dl. consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Mănăilă Liana, 
dl. consilier Milaş Adrian Andrei, dl. consilier Pop Eugen, d-na consilier 
Puie Iulie, dl. consilier Brustan Emilian, dl. consilier Rus Dumitru, 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. 
Lipsesc următorii consilieri: dl. consilier Gârdan Emanoil, dl. consilier 
Trifan Aurel, dl. consilier Deák Francisc. Precizez că au fost convocaţi toţi 
consilierii. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră, procesul verbal de la şedinţa de 
ordinară a Consiliului Local din data de 07.07.2008 şi procesul verbal de la 
şedinţa extraordinară din data de  30.07.2008. 
Acestea pot fi consultate la serviciul juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Zalău. 
Dacă sunt discuţii pe marginea proceselor verbale?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare procesul verbal de la şedinţa din data de 07.07.2008. 
Cine este pentru? - 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare procesul verbal de la şedinţa din data de 30.07.2008. 
Cine este pentru? - 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
La ordinea de zi avem un număr de 30 de proiecte de hotărâre şi 4 puncte 
diverse.  
D5. A fost propus de către d-na viceprimar Coţa Gabriela Daniela pentru 
discutarea la ordinea de zi a sesizării unor funcţionari din cadrul Poliţiei 
Comunitare cu privire la comportamentul domnului director Ardelean Matei. 
 
 
 

ORDINE  DE  ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău 

din data de 27 august 2008, orele 14,00. 
 
 
 
1.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către SC Ave 
Sălaj Ecoserv SRL pentru prestarea serviciului public de salubrizare 
respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport si depozitare a 
deşeurilor municipale şi administrarea depozitului de deşeuri existent. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la 
locul de muncă. 



3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al parcurilor de joacă din Municipiul Zalău. 
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul  pe anul 2008 
al Serviciului public Taxe Speciale. 
5.Raport pe semestrul I al anului 2008 întocmit de DASC Zalău privind 
activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de 
handicap din Municipiul Zalău. 
6.Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume din bugetul  pe anul 2008 
al Serviciului public Taxe Speciale. 
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului  
Zalău pe anul 2008 . 
8.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Cozac Nicolae şi soţia Cozac 
Maria. 
9.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Crecan Ioan Gheorghe şi soţia 
Crecan Sonia Natalia.    
10.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Buscianu Adrian şi soţia Buscianu 
Viorica.  
11.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Criste Dorel  şi soţia Criste 
Violeta Maria. 
12.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Flonta Laurean Dan şi Flonta 
Adrian Ioan. 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarul Ceaca Florin Ioan.    
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii  Neag Constantin Crăciun  şi soţia 
Neag Claudia Mihaela .     
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii  Băican Daniel Cristian şi soţia 
Băican Carmen Gabriela.       
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Grec Florin şi soţia Grec Elvira. 
17.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Chereji Nicolae şi Chereji 
Doina in baza art.36 din Legea Fondului Funciar. 



18.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Plosca Bujorel Ionel si 
Plosca Maria. 
19.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Opriş Florica, Dorotean 
Vasile, Roşan Maria Arelia şi Roşan Ioan. 
20.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Bandi Gheorghe si Bandi 
Elisabeta. 
21.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 174/07.07.2008 pentru 
aprobarea achiziţionării unor dotări de către S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. 
din fondul de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemelor 
energetice de interes local. 
22.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării  prin  licitaţie 
publică deschisă a unui  teren, proprietatea privată  a Statului Român, 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, situat în Municipiul 
Zalău, str.Tudor Vladimirescu, adiacent Bl.D 53, în suprafaţa de 43 mp, în 
vederea  modernizării construcţiei existente pe acest teren. 
23.Proiect de hotărâre privind concesionarea în  favoarea SC Compania de 
Apă Someş SA Cluj-Napoca investiţiei „Reţea de apă  str. Morii„  pe durata 
contractului de concesiune pentru prestarea serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare. 
24.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Zalău, situat în Municipiul Zalău, str.22 Decembrie  
1989 nr.59  în vederea extinderii construcţiilor existente  proprietatea  d-lui 
Nagy Pal  si soţia Nagy Elena. 
25.Raportul  de activitate  pe anul 2007 al R.A. Ocolul Silvic Stejarul Zalău. 
26.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al  R.A. 
Ocolul Silvic Stejarul Zalău. 
27.Informare privind alegerea delegatului sătesc pentru localitatea Stâna-
localitate componentă Municipiului Zalău. 
28.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Mureşan Zaharie şi soţia Mureşan 
Mirela.   
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  
aferentă obiectivului de investiţii “ Reabilitare Şcoala Gimnazială Gh.Lazăr”  
din Municipiul Zalău. 
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume între 
investiţiile aprobate a fi finanţate din creditul contractat pe anii 2008 si 2009. 



 
  

Diverse 
  
D1.Proiect de hotarare privind revocarea alin.2, art.1 al HCL al Municipiului 
Zalău nr. 368 din 10.12.2007 privind stabilirea modalităţii de acordare 
a subvenţiilor de la bugetul local al Municipiului Zalău pentru activitatea de 
transport public local în comun de călători si stabilirea gratuităţii 
transportului local pentru pensionari. 
D2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Clubului Sportiv Remat 
Zalău. 
D3.Proiect de hotărâre privind transmiterea investiţiei "Toaletă publică" 
proprietatea Municipiului Zalău în administrarea Direcţiei Generale ADP 
Zalău. 
D4.Informare privind deplasarea primarului Municipiului Zalău în Ungaria - 
localitatea Szombathely. 
D5.Sesizarea unor funcţionari din cadrul Poliţiei Comunitare cu privire la 
comportamentul domnului director Ardelean Matei. 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Propun ca proiectul de hotărâre nr. D1 de pe Ordinea de Zi să fie discutat 
înainte de proiectul de hotărâre nr. 7. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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?- 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
1.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către SC Ave 
Sălaj Ecoserv SRL pentru prestarea serviciului public de salubrizare 



respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport si depozitare a 
deşeurilor municipale şi administrarea depozitului de deşeuri existent. 
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 Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile - Majorarea este stabilă sau cu cât o să fie?  
Dl. Puie Gavril - Şef serviciu - Se constituie la nivel de operator şi nu se 
găsesc decât la persoanele juridice cu aprobarea Consiliului Local pentru 
investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii, mai  există şi fondul de 
menţinere. 
La ora 14,20 au venit în sală dl. consilier Trifan Aurel şi dl. consilier Deák 
Francisc.  
Creşterea este de 36% este obligaţia ca Autoritatea Publică Locală să 
menţină în funcţiune operatorul. 
Când am făcut aceste calcule şi mă refer la 36% sunt cifre reale, economice 
ca să menţinem operatorul în funcţiune. 
Ca să poată funcţiona operatorul este nevoie de acest 36% creştere ceea ce 
rămâne efectiv la operator. 
Dl. consilier Filip Vasile - Din ceea ce spuneţi reiese că noi vă ţinem în 
funcţiune firma. 
Dl. director AVE Vlaicu Cornel - Nu ne ţine Primăria în funcţiune. În anul 
2006 AVE avea 35,200 RON bani neîcasaţi de la cetăţeni, în anul 2007 
avem 88,400 RON bani neîncasaţi nu de la Primărie ci de la cetăţeni. 
Un serviciu de salubrizare trebuie să îşi recupereze banii din tarife, taxe şi 
din bugetul local. 
Ce probleme aveţi cu această firmă vizavi de calitatea prestării serviciilor? 
Nu am pus la cheltuială deşeurile voluminoase, molozul.  
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Mulţumim domnule director pentru 
explicaţii. 
Este obligată Primăria sau Consiliul Local să recupereze sumele sau să le 
acopere pe care dumnevoastră nu le puteţi recupera de la cetăţenii pentru 
care prestaţi acest serviciu? 
Dl. director AVE Vlaicu Cornel - În Constituţia României se spune că 
societatea trebuie să işi recupereze banii de la cetăţeni. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Înseamnă că noi mai achităm încă o 
dată de la cei buni platnici ca să vă acoperim dumneavostră ceea ce trebuia 
să încasaţi dumneavostră de la cetăţeni. 



Dl. consilier Filip Vasile - Nu am nimic cu firma AVE, dar tariferele sunt 
exagerat de mari. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Vreau să  justific comisiei că 
din ceea ce ştiu şi vizavi de ceea ce am citit, întrebarea mea este ce anume 
prevede menţinerea operatorului pe piaţă? 
D-na director DAPL Ardelean Claudia - Sunt convinsă că în momentul în 
care s-a analizat de către comisie propunerea de tarif s-a luat în vedere în 
primul rând Ordonanţa 109 care a apărut în anul 2007 şi la care au sosit şi 
normele de aplicare, iar cu privire la contract, îmi pare rău că nu aţi întrebat 
pe comisie puteam să vă arat şi Actul Adiţional de la contractul cu AVE.  
Noi am venit cu o modificare dacă vă mai amintiţi anul trecut prin care am 
dat posibilitatea ca pe lângă acea majorare de până la 5%  ce însemnă 
inflaţia, să permitem majorarea tarifului şi în situaţii deosebite cu aprobarea 
Consiliului Local. 
Nu am la îndemână Hotărârea de Consiliu Local dar tind că există 
posibilitatea, mă gândesc că şi colegi mei din comisie au verificat acest 
aspect legat de contract. 
Dl. consilier Rus Dumitru - Această firmă va ajunge într-o situţie  
falimentară şi nu cred că este în interesul nostru să se ajungă în această 
situaţie. 
Suma de 3,4 RON/cetăţean nu mi se pare o sumă care să afecteze bugetul 
fiecărui cetăţean. 
D-na consilier Abrudanu Onorica - Nu cred că a fost o simplă coincidenţă 
faptul că în ziarul Magazin Sălăjean au fost semnalate nemulţumirile 
cetăţenilor pe fondul colectării deşeurilor. 
Cetăţenii trebuie să fie mulţumiţi de serviciile pe care le prestează firma 
AVE. 
D-na viceprimar Coţa Gabriela - Întradevăr a fost publicat acel articol dar 
nu a fost un articol obişnuit ci doar o zvonotecă.  
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 16 voturi. Împotrivă?- Dl. consilier Filip Vasile, dl. 
consilier Bârsan Claudiu Cristian, dl. consilier Brustan Emilian, d-na 
consilier Abrudanu Onorica. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 16 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea tarifelor practicate de către SC Ave Sălaj Ecoserv SRL pentru 
prestarea serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de 



precolectare, colectare, transport si depozitare a deşeurilor municipale şi 
administrarea depozitului de deşeuri existent. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 211 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, transport la şi de la 
locul de muncă. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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 pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de 
deplasare, transport la şi de la locul de muncă. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 212 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al parcurilor de joacă 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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl.consilier Filip Vasile - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcurilor de joacă din 
Municipiul Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 213 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul  pe anul 2008 
al Serviciului public 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 Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
D-na consilier Mănăilă Liana - Suntem în etapa în care foarte mulţi copii 
fac naveta de prin unele localităţi ca să poată veni zilnic la antrenamente. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 Taxe Speciale. 
 

* 



 
Se adoptă hotărârea nr. 214  

 
* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
5.Raport pe semestrul I al anului 2008 întocmit de DASC Zalău privind 
activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de 
handicap din Municipiul Zalău. 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
6.Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume din bugetul  pe anul 2008 
al Serviciului public 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 Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile - În ce constă acest concurs? 
D-na viceprimar Coţa Gabriela - Este un concurs în cadrul Satului Sălăjan 
unde se va desfăşura un ,,Festival al Pălincii,,. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 Taxe Speciale. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 215 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 



D1.Proiect de hotarare privind revocarea alin.2, art.1 al HCL al Municipiului 
Zalău nr. 368 din 10.12.2007 privind stabilirea modalităţii de acordare 
a subvenţiilor de la bugetul local al Municipiului Zalău pentru activitatea de 
transport public local în comun de călători si stabilirea gratuităţii 
transportului local pentru pensionari. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 revocarea 
alin.2, art.1 al HCL al Municipiului Zalău nr. 368 din 10.12.2007 privind 
stabilirea modalităţii de acordare a subvenţiilor de la bugetul local al 
Municipiului Zalău pentru activitatea de transport public local în comun de 
călători si stabilirea gratuităţii transportului local pentru pensionari. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 216 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului  
Zalău 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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 pe anul 2008 . 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 217 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
8.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Cozac Nicolae şi soţia Cozac 
Maria. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Cozac Nicolae şi soţia Cozac Maria. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 218 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
9.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Crecan Ioan Gheorghe şi soţia 
Crecan Sonia Natalia.   



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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Crecan Ioan Gheorghe şi soţia Crecan Sonia Natalia.   
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 219 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
10.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Buscianu Adrian şi soţia Buscianu 
Viorica. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Buscianu Adrian şi soţia Buscianu Viorica. 
 



* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 220 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
11.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Criste Dorel  şi soţia Criste 
Violeta Maria. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Criste Dorel  şi soţia Criste Violeta Maria. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 221  
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
12.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Flonta Laurean Dan şi Flonta 
Adrian Ioan. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 



Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Flonta Laurean Dan şi Flonta Adrian Ioan. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 222 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarul Ceaca Florin Ioan.  
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 proprietarul 
Ceaca Florin Ioan.  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 223 
 

* 
 



Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii  Neag Constantin Crăciun  şi soţia 
Neag Claudia Mihaela. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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  
Neag Constantin Crăciun  şi soţia Neag Claudia Mihaela. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 224 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
15.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii  Băican Daniel Cristian şi soţia 
Băican Carmen Gabriela.   
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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  
Băican Daniel Cristian şi soţia Băican Carmen Gabriela.   
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 225 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
16.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Grec Florin şi soţia Grec Elvira. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Grec Florin şi soţia Grec Elvira. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 226 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
17.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Chereji Nicolae şi Chereji 
Doina in baza art.36 din Legea Fondului Funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 



Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor 
Chereji Nicolae şi Chereji Doina in baza art.36 din Legea Fondului Funciar. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 227  
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
18.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Plosca Bujorel Ionel si 
Plosca Maria în baza art.36 din Legea nr. 18/1991 a Fondului Funciar. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor 
Plosca Bujorel Ionel si Plosca Maria în baza art.36 din Legea nr. 18/1991 a 
Fondului Funciar. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 228  
 

* 



 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
19.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Opriş Florica, Dorotean 
Vasile, Roşan Maria Aurelia şi Roşan Ioan. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor 
Opriş Florica, Dorotean Vasile, Roşan Maria Aurelia şi Roşan Ioan. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 229 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
20.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren 
proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor Bandi Gheorghe si Bandi 
Elisabeta. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 proprietatea Statului Român în favoarea numiţilor 
Bandi Gheorghe si Bandi Elisabeta. 



 
* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 230 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
21.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 174/07.07.2008 pentru 
aprobarea achiziţionării unor dotări de către S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 174/07.07.2008 pentru aprobarea achiziţionării unor dotări 
de către S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. din fondul de dezvoltare, 
modernizare şi retehnologizare a sistemelor energetice de interes local. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 231 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
22.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării  prin  licitaţie 
publică deschisă a unui  teren, proprietatea privată  a Statului Român, 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, situat în Municipiul 
Zalău, str.Tudor Vladimirescu, adiacent Bl.D 53, în suprafaţa de 43 mp, în 
vederea  modernizării construcţiei existente pe acest teren. 



 
RETRAS DE CĂTRE INIŢIATOR 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
23.Proiect de hotărâre privind concesionarea în  favoarea SC Compania de 
Apă Someş SA Cluj-Napoca investiţiei „Reţea de apă  str. Morii„  pe durata 
contractului de concesiune pentru prestarea serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 19 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Dl. consilier 
Pop Eugen. 
 
                                                          * 
 
Cu 19 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
concesionarea în  favoarea SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca 
investiţiei „Reţea de apă  str. Morii„  pe durata contractului de concesiune 
pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 232 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
24.Proiect de hotărâre privind  concesionarea fără licitaţie publică a unui 
teren, proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Zalău, situat în Municipiul Zalău, str.22 Decembrie  
1989 nr.59  în vederea extinderii construcţiilor existente  proprietatea  d-lui 
Nagy Pal  si soţia Nagy Elena. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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, 
situat în Municipiul Zalău, str.22 Decembrie  1989 nr.59  în vederea 
extinderii construcţiilor existente  proprietatea  d-lui Nagy Pal  si soţia Nagy 
Elena. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 233 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
25.Raportul  de activitate  pe anul 2007 al R.A. Ocolul Silvic Stejarul Zalău. 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
26.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al  R.A. 
Ocolul Silvic Stejarul 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 Nistorescu Radu Mihai - 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 Statului de Funcţii al  R.A. Ocolul Silvic Stejarul Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 234 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
27.Informare privind alegerea delegatului sătesc pentru localitatea Stâna-
localitate componentă Municipiului Zalău. 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
28.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei  donaţii în domeniul public al 
Municipiului Zalău  oferită de proprietarii Mureşan Zaharie şi soţia Mureşan 
Mirela.  
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
Mureşan Zaharie şi soţia Mureşan Mirela.  
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 235 
 

* 



 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  
aferentă obiectivului de investiţii “ Reabilitare Şcoala Gimnazială Gh.Lazăr”  
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 de investiţii “ 
Reabilitare Şcoala Gimnazială Gh.Lazăr”  din Municipiul Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 236 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume între 
investiţiile aprobate a fi finanţate din creditul contractat pe anii 2008 si 2009. 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Au fost prevăzute nişte sume 
în urma licitaţiilor iar acum devin din ce în ce mai mari.  
Nu cred că este vina nimănui dar proiectanţii au o anumită responsabilitate. 
Dl. Sabou Gligore - Şef serviciu - Orice contract de proiectare are o 
garanţie de investitor. 



Din contract se reţine 10% care este o garanţie de bună execuţie. La predarea 
proiectului se restituie 30%, iar după execuţia lucrărilor 70% în baza 
proiectului.  
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Nu vorbeam sub aspectul 
instanţei, practic noi trebuie să prevenim. 
D-na director DAPL Ardelean Claudia - Întotdeauna vor justifica că nu 
este din voinţa lor. Nu putem să dovedim o culpă la momentul respectiv că 
nu au previzionat corect suma respectivă.  
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 
redistribuirii unor sume între investiţiile aprobate a fi finanţate din creditul 
contractat pe anii 2008 si 2009. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 237 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Clubului Sportiv Remat 
Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - 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 reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Zalău în 
Adunarea Generală a Clubului Sportiv Remat Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 238 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D3.Proiect de hotărâre privind transmiterea investiţiei "Toaletă publică" 
proprietatea Municipiului Zalău în administrarea Direcţiei Generale ADP 
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 Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
D-na consilier Abrudanu Onorica - Aş vrea să ni se prezinte totalitatea 
costurilor acestui proiect, inclusiv factura de la Romtelecom. 
Aş vrea să vă întreb cu cine va-ţi consultat când aţi amplasat toaleta pe 
platoul de marmură în faţa Instituţiei Prefectului? 
Dacă preţul la achiziţie a fost de 180.000 RON sunt convinsă că va depăşi 
suma de 200.000 RON preţul a două ambulanţe cu ultimele dotări. 
Dl. Sabou Gligore - Şef serviciu - Potrivit referatului pe care l-am făcut 
suma de 168.308.28 lei sub valoarea contractată. 
În valoarea contractată a mai fost prinsă şi o facilitate în valoare de 278.91 
lei. Această valoare de achiziţie de 168.308 lei adăugăm şi avizele pentru 
amplasament în valoare 278,91 lei. Total mijloc de expus în funcţiune 
168.587 lei. 
Este amplasată conform autorizaţiei. 
D-na consilier Abrudanu Onorica - Cine a hotărât să fie amplasată acolo? 
Eu consider că trebuiau să fie întrebaţi şi consilieri locali. 
D-na viceprimar Coţa Gabriela - Dar dumneavoastră unde aţi vrut să o  
amplasaţi? 
D-na consilier Abrudanu Onorica - Oriunde dar nu în faţa Instituţiei 
Prefectului. 
Acolo unde aţi amplasat-o nu mi se pare nici logic, nici estetic, nici normal. 



Puteam să venim fiecare cu câte o idee cu locul amplasamentului. 
D-na viceprimar Coţa Gabriela - Ţinând cont că în zonă se circulă iar pe 
platoul de marmură se joacă mulţi copii este foarte bine amplasată. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - Vreau să fac şi eu o intervenţie 
şi nu cred că mă înşeală memoria dar cred că în celălalt mandat s-a discutat 
unde se amplasează toaleta. 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 16 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- D-na consilier 
Abrudanu Onorica, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Bârsan Claudiu 
Cristian, dl. consilier Brustan Emilian. 
 
                                                          * 
 
Cu 16 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
transmiterea investiţiei "Toaletă publică" proprietatea Municipiului Zalău în 
administrarea Direcţiei Generale ADP Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 239 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D4.Informare privind deplasarea primarului Municipiului Zalău în Ungaria - 
localitatea Szombathely. 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D5.Sesizarea unor funcţionari din cadrul Poliţiei Comunitare cu privire la 
comportamentul domnului director Ardelean Matei. 
D-na viceprimar Coţa Gabriela - Cred că aţi primit această sesizare. 
În principal agenţii comunitari se plâng de condiţii inacceptabile de muncă, 
iar trei persoane au fost sancţionate abuziv. 
Ar fi posibil să îşi dea demisia o sută de agenţi comunitari. 
Unele fapte se confirmă. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Aş vrea să propun altceva. 



Să cerem domnului primar ca până la şedinţa următoare să facă o anchetă cu 
tot ce este în material şi cred că se poate termina  până la şedinţa viitoare şi 
atunci să ne confirmaţi rezultatul. 
D-na consilier Abrudanu Onorica - Eu cred că nu putem discuta în lipsa 
domnului Ardelean Matei. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Sigur va trebui să fie şi dânsul de 
faţă. De aia am cerut acum să se facă o anchetă deoarece nu ne putem 
pronunţa acum pe două pagini de material şi în lipsa dânsului. 
Ca încheiere vreau să ştiu dacă am aprobarea dumneavoastră ca să îi cer 
domnului primar chiar şi în scris dacă este nevoie ca să demareze această 
anchetă. 
Dl. consilier Rus Dumitru - Să supunem la vot. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai  
Supun la vot demararea anchetei. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru participare. 
 
 
  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                           CONTRASEMNEAZĂ   
  Nistorescu Radu Mihai                                           SECRETAR, 
                                                                             POTROVIŢĂ STELIAN 
 
 
 
 


