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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 30 iulie 2008, cu ocazia şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Zalău.  
           La lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, din partea executivului Primăriei participă următorii: dl. Căpîlnaşiu 
S.V. Radu- primarul municipiului Zalău, dl. Sojka Attila-Ioan - viceprimar 
al municipiului Zalău, d-na  Coţa Gabriela Daniela - viceprimar al 
municipiului Zalău, dl. Potroviţă Stelian - secretar, dl. Tulai Ioan- Director 
Direcţia Patrimoniu,  d-na Cuibuş Mariana- Director Direcţia Economică, d-
na Opriş Doina - Director Direcţia Tehnică, dl. Sandu Constantin- arhitect-
şef, dl. Petre Adreian- şef Serviciu Resurse Umane, şefi de birouri din cadrul 
Primăriei Municipiului Zalău, dl. Pop Vasile - delegatul sătesc din Stâna, 
alte persoane interesate, reprezentanţii presei. 
Invitaţi reprezentanţii : DGADP- dl. director Nicora Virgil, Uzina 
Electrică- dl. director Marian Viorel, Poliţia Comunitară- dl. director Bara 
Mircea. 
          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 01.07.2008 a anunţului de 
convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr.1844/01.07.2008, 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 30.06.2008, 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 01.07.2008, 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, dl. consilier 
Deák Francisc, d-na consilier Coţa Gabriela Daniela, dl. consilier Filip 
Vasile, dl. consilier Forţ Călin Cristian, dl. consilier Gârdan Emanoil, dl. 
consilier Nistorescu Radu Mihai, d-na. consilier Mănăilă Liana, dl. consilier 
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Milaş Adrian Andrei, dl. consilier Pop Eugen, d-na consilier Puie Iulie, dl. 
consilier Bălăjel Teodor, dl. consilier Sojka Attila-Ioan, dl. consilier Szilagyi 
Şandor, d-na consilier Trif Dan Simona Gabriela, dl. consilier Trifan Aurel. 
Lipsesc următorii consilieri: dl. consilier Brustan Emilian, dl. consilier Rus 
Dumitru şi dl. consilier Bîrsan Cristian Claudiu. Precizez că au fost 
convocaţi toţi consilierii. Am înţeles că cei care lipsesc sunt plecaţi în 
concediu sau în delegaţie. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Voi supune spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi pe care, cred, aţi 
primit-o toţi consilierii.  
Dacă sunt completări sau comentarii privind ordinea de zi?- Nu sunt. 
Cine este pentru? - 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
La ordinea de zi avem un număr de 6 proiecte de hotărâre şi 6 puncte 
diverse.  
 
 

ORDINE  DE  ZI 
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului 

Zalău 
din data de 30 iulie 2008, orele 14,00 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor 
concesionate la SC Uzina Electrică Zalau SA şi trecerea unor bunuri din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Zalău în vederea casării. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile 
pentru Liceul Reformat Wesselenyi Zalău. 
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
5.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul Serviciului 
Taxe Speciale.  
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
apartamentului nr.2 din imobilul situat în Zalău, str. Moigradului nr.1. 
 
DIVERSE. 
D1.Proiect de hotărâre privind instituirea administrării speciale la SC Uzina 
Electrică Zalău SA. 
D2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
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Local al municipiului Zalău pentru Adunarea Generală a Acţionarilor la SC 
TRANSURBIS SA ZALĂU si SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA. 
D3.Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume.  
D4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de utilizare a fondului 
din cota de dezvoltare. 
D5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei deplasări în strainătate. 
D6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului nou de investiţii "Bază sportivă multifuncţională 
Ortelec". 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a 
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai  
Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 17 voturi. Împotrivă? - dl. consilier Filip Vasile. 
Abţineri? - Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.  
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 200 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii 
bunurilor concesionate la SC Uzina Electrică Zalău SA şi trecerea unor 
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bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Zalău în 
vederea casării.  
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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 pe marginea proiectului de hotărâre?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 18 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului inventarierii bunurilor concesionate la SC Uzina Electrică Zalău 
SA şi trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Zalău în vederea casării. 
  

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 201 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor 
nerambursabile pentru Liceul Reformat Wesselenyi Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier - Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai  
Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 18 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
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Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului fondurilor nerambursabile pentru Liceul Reformat Wesselenyi 
Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 202 
 
 

* 
 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - comisia de urbanism, 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?- 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2008. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 203 
 

* 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
5.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul 
Serviciului Taxe speciale. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
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D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier - Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai  
Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea 
unor sume din bugetul Serviciului Taxe Speciale. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 204 
 

* 
 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 
a apartamentului nr.2 din imobilul situat în Zalău, str. Moigradului 
nr.1. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai – S-a discutat şi în comisia de 
urbanism. Având în vedere că de la Direcţia de Patrimoniu nu a fost prezent 
nimeni, aş vrea să pun o întrebare. Am citit în referat că sunt câteva cereri 
pentru închiriere şi aş vrea să ştiu dacă se schimbă destinaţia iniţială, acea de 
spaţiu pentru cabinete medicale sau se scoate la licitaţie pentru alte activităţi 
economice? 
Dl. director Tulai Ioan- În funcţie de solicitările pe care le-am avut, adică 
farmacie, coafor, inclusiv locuinţă, propunerea noastră a fost  aceea de a se 
păstra activitatea de bază, activitatea medicală şi nu spaţiu de locuit. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Am pus întrebarea deoarece dacă 
este vorba de alte activităţi, de exemplu activităţi comerciale, atunci, 
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propunerea ar fi fost să plecăm de la un preţ de pornire a licitaţiei mai mare. 
Dacă este vorba de activităţi medicale, atunci, suntem de accord cu preţul 
care este hotărât. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu - Deci, noi am avut mai multe solicitări 
de-a lungul timpului şi dorinţa noastră a fost de a realiza un cabinet medical. 
Erau solicitări din zonă, dar din păcate, cu toate că a fost scos de mai multe 
ori la licitaţie nu s-a prezentat nimeni. La un moment dat s-a dorit să se facă 
farmacii dar nici aici nu s-a întâmplat nimic de aceea a fost completat şi cu 
posibilitatea de a se desfăşura aceste servicii în acel apartament. Problema 
este că, este foarte degradat, dacă nu reuşim să-l ocupăm, în continuare, va 
pune în pericol chiar existenţa acelui imobil. De aceea am hotărât să 
supunem atenţiei dumneavoastră varianta de a fi astfel de spaţiu, dar nu 
spaţiu de locuit. La parter mai sunt astfel de servicii. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 18 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a apartamentului nr.2 din imobilul situat în 
Zalău, str. Moigradului nr.1. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 205 
 

* 
 

DIVERSE 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D1.Proiect de hotarare privind instituirea administrarii speciale la SC 
Uzina Electrică Zalău SA. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 



 8

Cine este pentru?- 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea 
administrarii speciale la SC Uzina Electrică Zalău SA. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 206 
 

* 
 
 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al municipiului Zalău pentru Adunarea Generală a Acţionarilor 
la SC TRANSURBIS SA ZALĂU si SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU 
SA. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, nu s-a 
discutat. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii? 
Dl. consilier Filip Vasile- Aş dori să întreb care este motivaţia pentru care 
s-a prezentat în faţa Consiliului Local? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu- Deoarece la amândouă societăţile sunt 
destul de multe probleme. Acesta este motivul. Pentru a se putea lua măsuri 
în vederea bunei funcţionări a celor două societăţi. Acest lucru s-a mai 
practicat. Uzina Electrică este în process de privatizare, se numeşte un 
administrator, la Transurbis trebuie să vedem ce se întâmplă cu activitatea de 
acolo. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 16 voturi. Împotrivă? - dl. consilier Filip Vasile şi d-na. 
consilier Abrudanu Onorica. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
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Cu 16 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Zalău pentru 
Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSURBIS SA ZALĂU si SC 
UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 199 
 

* 
 

Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D3.Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii unor sume între 
investiţiile aprobate a fi finanţate din creditul contractat pe anii 2008 şi 
2009. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil cu o precizare. Am solicita celor care fac estimările pentru 
achiziţionări de utilaje, indiferent pentru ce, estimările care se fac, să fie 
mult mai atenţi. 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu- Din păcate a fost o neînţelegere. Era 
vorba să cumpere o maşină ,,secund,, iar din credit nu poţi să cumperi aşa 
ceva. Acesta este motivul pentru care s-a ajuns la aşa ceva. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Am înţeles. 
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 mai sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 18 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 şi 2009. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 207 
 
 

* 
 

 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D4. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de utilizare a 
fondului din cota de dezvoltare. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
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? - 17 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - dl. consilier 
Pop Eugen. 
 
                                                          * 
 
Cu 17 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului de utilizare a fondului din cota de dezvoltare. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 208 
 

* 
 

 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D5.Proiect de hotarare privind aprobarea unei deplasări in străinătate 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier - Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport-cultură, aviz favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
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Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai - Dacă sunt discuţii?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
  
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unei deplasări in strainătate. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 209 
 

* 
 

 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai 
D6.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului nou de investitii "Baza sportiva 
multifunctionala Ortelec". 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Dl. consilier Nistorescu Radu Mihai- comisia de urbanism, 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?- Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru?- 18 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
  
                                                          * 
 
Cu 18 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului nou de investiţii 
"Bază sportivă multifuncţională Ortelec". 
 

* 
 
 

Se adoptă hotărârea nr. 210 
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* 
 

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 
 


