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PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi, 30 octombrie 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. Nistorescu Radu – 
administrator public, d-na Ardelean Claudia – Director Administraţia 
Publică Locală, dl. Tulai Ioan - Director Direcţia Patrimoniu,  d-na Cuibuş 
Mariana - Director Direcţia Economică, dl. Lipovan Ioan – Director adjunct 
Direcţia Economică, dl. Sandu Constantin - arhitect-şef, dl. Petre Adreian - 
şef Serviciu Resurse Umane, şefi de birouri din cadrul Primăriei 
Municipiului Zalău, alte persoane interesate, reprezentanţii presei. 
Invitaţi reprezentanţii : Uzina Electrică - dl. Director tehnic Stoian, Poliţia 
Comunitară- dl. director Ardelean Matei. 
          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 24.10.2008 a anunţului de 
convocare întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău 
nr.3310/24.10.2008, 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 27.10.2008, 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 27.10.2008, în 
format electronic. 
În continuare am consemnat următoarele: 
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Gârdan Emanoil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Cu o prezenţă de 20 consilieri din 21 consilieri convocaţi, declar deschise 
lucrările şedinţei de astăzi. 
Consilerii prezenţi sunt: d-na consilier Abrudanu Onorica Mariana, dl. 
consilier Băgărean Călin, dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós, d-na consilier 
Coţa Gabriela Daniela, dl. consilier Filip Vasile, dl. consilier Florian Florin, 
d-na consilier Mănăilă Liana, dl. consilier Milaş Adrian Andrei, dl. consilier 
Pop Eugen, d-na consilier Puie Iulie, dl. consilier Brustan Emilian, dl. 
consilier Rus Dumitru, dl. consilier Bîrsan Cristian Claudiu, dl. consilier 
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Bălăjel Teodor, dl. consilier Sojka Attila-Ioan, dl. consilier Szilagyi Şandor, 
d-na consilier Trif Dan Simona Gabriela, dl. consilier Gârdan Emanoil, dl. 
consilier Deák Francisc, dl. consilier Vale Alexandru. 
Lipseşte dl consilier Trifan Aurel. Precizez că au fost convocaţi toţi 
consilierii.  
Dl. consilier Gârdan Emanoil  
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? - 20 voturi. Împotrivă?- Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  
La ordinea de zi avem un număr de 12 proiecte de hotărâre şi 1 punct 
diverse.  
 
 
 

ORDINE  DE  ZI 
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

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

 
 
 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Zalău. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitatea de 
reclamă şi publicitate în Municipiul Zalău. 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al 
Municipiului Zalău. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a 
Municipiului Zalău în proprietatea publică a Statului Român a Blocului de 
Locuinţe O3 - situat pe str. Olarilor, nr.64, în vederea vânzării 
apartamentelor conform Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2009. 
6.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 a HCL nr.57/2008 privind 
staţiile şi locurile de aşteptare taxi. 
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Creşei 
Voinicel Zalău. 
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8.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei 
Comunitare Zalău. 
9.Proiect de hotărâre privind modificarea comisionului pentru încasarea 
impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Municipiului Zalău 
pentruserviciul prestat de către Oficiul Judeţean de Poştă Sălaj. 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de 
muncă. 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică şi a 
caietului de sarcini în vederea închirierii unor amplasamente proprietatea 
publică a Municipiului Zalău pentru amplasarea de panouri publicitare. 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru 
întocmirea PUZ-ului ,,Centru Medical în sistem ambulatoriu – Policlinică 
D+P+1E str. Sărmaş’’. 
  

DIVERSE 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii 
respectiv a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de 
Asistenţă Socială Comunitară Zalău inclusiv a Centrului Social de Urgenţă 
Zalău. 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Zalău. 
Dl. secretar Potroviţă Stelian – S-a mai depus în completare referatul 
50019/29.10.2008 dacă comisia economică a luat act despre acest referat cu 
completările aduse. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – S-a discutat în comisia 
economică despre acest referat. 
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 Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă mai sunt discuţii? – Nu sunt. 
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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. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 296 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitatea de 
reclamă şi publicitate în Municipiul Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
Dl. consilier Pop Eugen – comisia de urbanism, aviz favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
Cu o completare la art.28 care spune aşa: orice schimbare a afişajului 
ulterioară obţinerii autorizaţiei avizelor locale, intră la capitolul sancţiuni şi 
la art.27 agentul de publicitate are obligaţia de a semna contractul de 
închiriere pentru amplasamentul adjudecat în termenul stabilit în caietul de 
sarcini şi de a obţine autorizaţia de construire pentru montarea mijlocului de 
publicitate. Am discutat şi cu iniţiatorul şi îşi însuşeşte aceste completări. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil - De regulă afişajele se schimbă când se face 
un nou contract sau dacă sunt deteriorate.  
Dl. consilier Gârdan Emanoil – Dacă mai sunt alte discuţii? 
Dl. consilier Rus Dumitru – Să se obţină avizele doar atunci când se 
schimbă şi contractele.  
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Cred că obţinerea avizului este 
mai mult o formularitate şi ar fi bine să se facă de fiecare dată când se 
schimbă afişajele. 
Dl. consilier Rus Dumitru – Un contract rămâne în sumă fixă, doar atunci 
când se schimbă contractele să se ceară avizul. 
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D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Bănuiesc că atunci când se 
cere avizul puteţi să enumeraţi şi afişajele iar atunci va interveni doar chestie 
de procedură. 
Dl. consilier Rus Dumitru – Este o birocratizare în plus, sunt de acord să 
cerem avize la schimbara contractului, nu la fiecare afişaj. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – În momentul în care aveţi un 
contract dumneavoastră stipulaţi câte tipuri de afişaje aveţi. 
Eu aşa văd un contract corect întocmit. Atunci când aveţi şase tipuri de 
afişaje mergeţi cu contractul respectiv ca să cereţi avize. 
Dl. consilier Rus Dumitru – Într-un plan de marketing mesajele se schimbă 
de la un an la altul, nu cred că ştim ce mesaj vom transmite anul viitor. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Nu dar pot să mă gândesc că 
voi transmite. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Alte puncte de vedere? 
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – L-am discutat şi în comisie, este o 
noutate doar pentru Zalău. Sunt doar două municipii în care nu se aplică 
lucrul acesta. 
Am avut probleme la Curtea de Conturi. Avizul trebuie cerut de fiecare dată 
când se schimbă afişul. 
Cred că nu este foarte greu să gândeşti pe viitor câte afije vrei să conţină 
contractul. 
Avizele sunt în regim de urgenţă doar cât să poţi să ai contractul corect.  
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă mai sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu modificările făcute de comisia 
economică şi însuşite de către iniţiator. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului privind activitatea de reclamă şi publicitate în Municipiul 
Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 297 
 

* 
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Dl. consilier Gârdan Emanoil 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al 
Municipiului Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen – comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 15 voturi. Împotrivă? – 1 vot. Abţineri?- 4 voturi. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 298 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a 
Municipiului Zalău în proprietatea publică a Statului Român a Blocului de 
Locuinţe O3 - situat pe str. Olarilor, nr.64, în vederea vânzării 
apartamentelor conform Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL. 
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 Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen – comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
trecerii din proprietatea publică a Municipiului Zalău în proprietatea publică 
a Statului Român a Blocului de Locuinţe O3 - situat pe str. Olarilor, nr.64, în 
vederea vânzării apartamentelor conform Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea ANL. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 299 
 

* 
 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 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 Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 300  
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* 
 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
6.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 a HCL nr.57/2008 privind 
staţiile şi locurile de aşteptare taxi. 
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 Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen – comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii?  
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Avem o problemă, ştiu că nu 
face obiectul Consiliului Local dar este vorba despre despre acele taximetre 
care ocupă alte locuri de parcare. Sunt mai multe taximetre decât locurile de 
staţionare. Unele taximetre circulă 24 de ore din 24. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Cred că întrebarea dumneavoastră este 
dacă acest regulament îl cunosc taximetriştii, dacă îl respectă şi cine îi 
verifică? 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Exact! 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Poate ne lămureşte dl. primar.  
Dl. primar Căpîlnaşiu S.V. Radu – De această problemă se ocupă d-na 
Coţa Dana, dar vă pot răspunde şi eu. 
Întradevăr sunt probleme cu locurile de parcare pentru taxiuri şi probleme cu 
locaţiile acestora. 
Se încearcă să se facă locaţii noi de exemplu acea staţie de taxi din faţă de la 
CEC să fie mutată mai în jos către Zahana, iar staţia de taxiuri de lângă 
,,Voievod Gelu,, să fie mutată vizavi de staţia de benzină Mol lângă blocul 
E24. 
Încercăm să se rezolve dar sunt probleme ale Poliţiei Locale şi nu putem 
interveni. Dacă aparţinea de Poliţia Comunitară puteam să intervenim şi să 
rezolvam acestă problemă. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela – Ideea este ca noi să le dăm 
mai multe locuri de parcare şi atunci nu ar mai fi nici o problemă. 
Sunt plin de taximetre şi în staţie la Perla, şi în centru, peste tot. 
D-na consilier Coţa Gabriela Daniela – Problema este că noi am gândit 
locuri de parcare în staţii de taxi pentru 30% din maşini. 
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Dat fiind condiţiile în care o maşină lucrează 24 de ore din 24, aceea maşină 
ocupă încă un loc de parcare faţă de ceea ce noi am gândit iniţial. 
Nu este normal să se întâmple aşa, dar asta se întâmplă. Unele maşini sunt în 
traseu 24 de ore din 24.  
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă mai sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexei 2 a HCL nr.57/2008 privind staţiile şi locurile de 
aşteptare taxi. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 301 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Creşei 
Voinicel 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 Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea Statului de funcţii al Creşei Voinicel Zalău. 
 

* 
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Se adoptă hotărârea nr. 302 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
8.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei 
Comunitare Zalău. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Bogdán Zsolt-Miklós - comisia sport - cultură, aviz favorabil. 
Dl. consilier Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 
                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Zalău. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 303 
 

* 
 

Dl. consilier Gârdan Emanoil 
9.Proiect de hotărâre privind modificarea comisionului pentru încasarea 
impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Municipiului Zalău 
pentru serviciul prestat de către Oficiul Judeţean de Poştă Sălaj. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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                                                          * 
 
Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
modificarea comisionului pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale 
datorate bugetului local al Municipiului Zalău pentru serviciul prestat de 
către Oficiul Judeţean de Poştă Sălaj. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 304 
 

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

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 305 
 

* 
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Dl. consilier Gârdan Emanoil 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică şi a 
caietului de sarcini în vederea închirierii unor amplasamente proprietatea 
publică a Municipiului Zalău pentru amplasarea de panouri publicitare. 
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 Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen – comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică şi a caietului de sarcini în vederea închirierii 
unor amplasamente proprietatea publică a Municipiului Zalău pentru 
amplasarea de panouri publicitare. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 306 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru 
întocmirea PUZ-ului ,,Centru Medical în sistem ambulatoriu – Policlinică 
D+P+1E str. Sărmaş’’. 
Avizul comisiilor, vă rog. 
D-na consilier Trif Dan Simona Gabriela - comisia economică, aviz 
favorabil. 
D-na consilier Mănăilă Liana - comisia juridică, aviz favorabil. 
Dl. consilier Pop Eugen – comisia de urbanism, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
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* 
 

Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ-ului ,,Centru Medical în 
sistem ambulatoriu – Policlinică D+P+1E str. Sărmaş’’. 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 307 
 

* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
D1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii 
respectiv a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de 
Asistenţă Socială Comunitară Zalău inclusiv a Centrului Social de Urgenţă 
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 Filip Vasile – comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil. 
Dl. consilier Gârdan Emanoil  - Dacă sunt discuţii? – Nu sunt. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? - 20 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri?- Nu sunt. 
 

* 
 

Cu 20 voturi ,,pentru'' a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei, a Statului de funcţii respectiv a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Zalău inclusiv a 
Centrului Social de Urgenţă Zalău. 
 
 

* 
 

Se adoptă hotărârea nr. 308 
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* 
 
Dl. consilier Gârdan Emanoil 
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru participare. 
 
 
  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                           CONTRASEMNEAZĂ   
      GÂRDAN EMANOIL                                            SECRETAR, 
                                                                             POTROVIŢĂ STELIAN 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 


