
PROCES VERBAL

încheiat azi, 10 decembrie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Zalău.

Prezenţa la şedinţă: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului 
Zalău, d-na Marina Fazacaş - secretarul Municipiului Zalău, d-na Claudia Ardelean- 

director Direcţia Administraţie Publică, dl Călin Forţ - Administrator Public, d-na 

Cuibuş Mariana -director Direcţia Economică, d-nul Chiş Claudiu - director adjunct 
Direcţia Economică, dl Curea Dan - director Direcţia Tehnică, dl Pura Alexandru - 
director Direcţia Patrimoniu, dna Onuţan Mihaela - director Direcţia Resurse umane, 
d-na Violeta Conde- şef serviciu TIC, reprezentanţii presei.
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 03.12.2020, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului 
Municipiului Zalău, nr. 1603 din 03.12.2020, precum şi prin intermediul presei locale 
(ordinea de zi a şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate 
integral în ziarul local Graiul Sălajului).
Convocarea consilierilor Ia lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare telefonică şi 
prin e-mail, în ziua de 03.12.2020, cu precizarea datei, orei şi a locului de desfăşurare 
a şedinţei.
A

In continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Bălăjel Teodor - preşedinte de şedinţă
Declar deschise lucrările şedinţei, constatând că sunt prezenţi 21 consilieri ai 
Consiliului Local al municipiului Zalău, astfel încât consiliul să poată lucra valabil, 
cvorumul legal este de minim 11 consilieri locali.
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Bălăjel Teodor, dl consilier Fazakas Nicolae, dna 

consilier Tuduce loana-Maria, dna consilier Găvriluţ Amalia-Ioana, dna consilier Goga 

Ramona-Ioana, dna consilier Olar Gabriela-Carmen, dl consilier Bujor Claudiu-Vasile, 
dl consilier Taloş Gheorghe, dl consilier Crişan Mihai, dl consilier Labo loan-Dorel, 
dl consilier Bercean Dan-Vasile, dl consilier Guler Alin-Viorel, dl consilier Dragoş 

Raul-Bogdan, dl consilier Lakatos Alexandru, dl consilier Bogdăn Zsolt-Mikios, dl 
consilier Morar Florin, dl consilier Popiţ lulian-Adrian, dl consilier Şerban loan- 

Bogdan, dna consilier Mureşan Mihaela, dl consilier Takacs Zoltan, dl consilier Bancea 

Gheorghe.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei 
comisii pentru proiectele de hotărâri:
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.

A

Dl consilier Bălăjel Teodor - Bună ziua.Il invit pe dl primar să facă precizări şi să 

propună spre aprobare ordinea de zi.
Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor consilieri. înainte să vă 

propun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe aşa cum fiecare dintre 

dumneavoastră aţi primit-o în scris. Nu am pus foarte multe proiecte astăzi pe ordinea 

de zi din raţionament de protecţie sanitară. Următoarea şedinţă se va face în sistem On
line. Nu toate şedinţele se pot face on-line. Astăzi trebuie să votăm prin buletine de vot, 
se votează diferite comisii şi e nevoie de prezenţa noastră fizică. Proiectele propuse 

astăzi pe ordinea de zi sunt doar urgenţele pentru că sunt nişte termene care nu suportă 

amânare. Dar înainte să supun la vot ordinea de zi, aţi văzut că sunt 3 proiecte de 

hotărâre unde trebuie să aprobăm componenţa unor comisii. La proiectul de hotărâre 

nr. 1 - este un proiect în care va trebui să votaţi prin vot secret consilierii locali care 

vor avea calitatea de membrii în comisiile pentru analiza cererilor de repartizare a 

locuinţelor sociale.
La proiectul de hotărâre nr. 2 va trebui să aprobaţi prin vot secret consilierii locali care 

vor avea calitatea de membri în comisiile locale de ordine publică a municipiului Zalău. 
La proiectul de hotărâre nr. 7 va trebui să vă exprimaţi prin vot asupra componenţei 
reprezentanţilor Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Transurbis SA Zalău, 
respectiv la SC Citadin Zalău SRL. în calitate de iniţiator al acestor proiecte şi din 

raţionament ca să poată să se facă buletinele de vot aş vrea să fac propunerile pentru 

cele trei comisii, componenţa celor trei structuri şi sigur dacă sunt şi alte propuneri vă 

rog să le faceţi.
Propun pentru componenţa comisiei de analiză a cererilor pentru repartizarea 

locuinţelor sociale următorii consilieri: Bercean Dan (PSD), Bancea Gheorghe (PNL), 
Goga Ramona (USR).
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Dacă mai sunt alte propuneri?
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dl Takacs doriţi să faceţi propuneri?
Dl consilier Takacs Zoitan - Da. O propun pe doamna Olar Gabriela în locul doamnei 
Goga Ramona.
Dl Ionel Ciunt - Bun. în loc la doamna Goga Ramona pe buletinul de vot o să fie 

doamna Olar Gabriela.
La comisia locală de ordine publică propun următorii consilieri locali: Taloş Gheorghe 

(PSD), Crişan Mihai (PNL), Guler Alin (USR-PLUS).
Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Dl consilier Guler Alin - Eu vreau să mă retrag.
Dl Ionel Ciunt - Propuneţi pe altcineva?
Dl consilier Guler Alin - USR-PLUS nu propune în această comisie.
Dl Ionel Ciunt - Ordinea publică ne preocupă pe toţi. Vă sugerez să vă implicaţi şi 
aici.
Facem o altă propunere atunci.
Dna consilier Olar Gabriela - Dacă se poate o să merg eu la comisia de ordine 

publică.
Dl consilier Takacs Zoitan - Deci la comisia de analiză a cererilor pentru repartizarea 

locuinţelor sociale rămân eu iar la comisia de ordine publică dna Olar Gabriela.
Dl Ionel Ciunt - Deci, dumneavoastră doamna Olar Gabriela optaţi pentru comisia de 

ordine publică.
La proiectul de hotărâre nr. 7 - va trebui să votaţi membri în AGA .
Pentru S.C. Transurbis propunerea iniţiatorului proiectului: - dl Seute loan şi dl Zay 

Ştefan.
Pentru S. C. Citadin propunerea iniţiatorului: - dl Deak Francisc şi dl Breje Alin.
Dacă aveţi şi alte propuneri?
Dna consilier Olar Gabriela: - la Transurbis - Cosma Cosmina.
Dl consilier Labo Dorel: - la Citadin - Bora Alexandru.
Dl Ionel Ciunt - Rog colegii din aparatul tehnic să pregătească buletinele de vot cu 

toate propunerile.
Vă propun spre aprobare ordinea de zi cu completările şi propunerile făcute.

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

din data de 10 decembrie 2020, orele 09:00

1.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru analiza cererilor de 
repartizare a locuinţelor sociale;
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine 
publică a municipiului Zalău;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Zalău în 
Asociaţia Oraşe Energie în România - OER şi în Asociaţia Localităţilor şi Zonelor 
Istorice şi de Artă din România (ALZIAR);
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Zalău în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor, respectiv în Consiliul Director, ale Asociaţiei Silvice 
Stejarul Zalău şi ale Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular de pe raza municipiului Zalău;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Zalău;
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Zalău în cadrul 
AGA la SC Transurbis SA Zalău, respectiv la SC Citadin Zalău SRL conform 
dispoziţiilor legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice;
S.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie pentru evaluarea 
activităţii membrilor Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatelor / 
desfăşurarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce vor fi propuşi pentru funcţiile de 
administratori la SC Transurbis SA Zalău şi la SC Citadin Zalău SRL.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatelor de reprezentare ale 
persoanelor desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să 
reprezinte asociatul /acţionarul Municipiul Zalău în A.G.A la SC Citadin Zalău SRL 
respectiv SC Transurbis SA.
10. Proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de 
evaluare/selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la SC Transurbis SA Zalău, 
respectiv la SC Citadin Zalău SRL.
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau şi 
bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, 
respectiv modificarea listei de investiţii pentru anul 2020;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activitate actualizate ale SC 
Citadin Zalău SRL pentru anul 2020;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Zalău nr. 262 din 10 august 2020 referitor la aprobarea participării Municipiului Zalău 
la proiectul “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II” şi a bugetului aferent;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 165 din 24.05.2018, 
cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează activitatea de 
administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului public şi privat al 
Municipiului Zalău.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiilor tehnico- 
economice aferente lucrărilor „Reparaţii capitale sat Stână, zona caselor cu nr. 149 -
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154”, „Strada Fabricii - covor asfaltic carosabil, podeţ şi rigola pământ”, „Cartier 
Dumbrava Nord - zona bloc SB 35 - SB39” şi „Cartier Simion Bărnuţiu - alee 
pietonală” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

Diverse

A

Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Mulţumesc!
A fost aprobată ordinea de zi propusă.
Dl. consilier Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru analiza cererilor de 
repartizare a locuinţelor sociale;
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală. 
Juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Articolul 1 al acestui proiect de hotărâre se va adopta prin procedura de vot secret. 
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau „NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru alegerea comisiei 
pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor sociale;
Comisia de numărare se va retrage pentru a examina voturile exprimate secret, prin 

buletin de vot. Se va întocmi procesul verbal şi se va da citire rezultatelor din procesul 
verbal de către preşedintele comisiei juridice.
Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului;

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării consilierilor locali în calitate de membri în Comisia 

pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor sociale
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Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al 
Municipiului Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat 
voturile exprimate secret, prin buletin de vot, pentru alegerea componenţei nominale a 

comisiei pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor sociale. In urma analizării 
buletinelor de vot exprimate se constată următoarele:

Numele şi prenumele 

candidatului
Opţiunea exprimatăNr. Opţiunea exprimată

DA NUcrt.
Fazakas Nicolae1. 18 3

2. Ciulea Simona 18 3
3. Filip Horaţiu 18 3
4. Moldovan Claudiu lonuţ 18 3
5. Bancea Gheorghe 21 0
6. Bercean Dan-Vasile 17 4

Takacs Zoltan7. 18 3

Se adoptă art.l din proiectul de hotărâre conform rezultatelor din procesul verbal şi în 
continuare supun la vot restul articolelor din proiectul de hotărâre privind reorganizarea 
Comisiei pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor sociale.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 
privind reorganizarea Comisiei pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor 
sociale.

*

Se adoptă hotărârea nr, 378
*

Dl Consilier Bălăjel Teodor
2.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine 
publică a municipiului Zalău;
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ luIian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mibaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Articolul 1 al acestui proiect de hotărâre se va adopta prin procedura de vot secret.
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Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau „NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru alegerea comisiei 
pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor sociale;
Comisia de numărare se va retrage pentru a examina voturile exprimate secret, prin 

buletin de vot. Se va întocmi procesul verbal şi se va da citire rezultatelor din procesul 
verbal de către preşedintele comisiei juridice.
Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei Juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării consilierilor locali în calitate de membri în Comisia 

locală de ordine publică a Municipiului Zalău

Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al 
Municipiului Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat 
voturile exprimate secret, prin buletin de vot, pentru alegerea componenţei nominale a

_ A

comisiei de ordine publică a Municipiului Zalău. In urma analizării buletinelor de vot 
exprimate se constată următoarele:
Nr. Numele şi prenumele 

candidatului
Nr. voturi Nr. voturi

DA NUcrt.
1. Taloş Gheorghe 17 4
2. Crişan Mihai 21 0
3. Olar Gabriela Carmen 20 1

Se adoptă art. 1 din proiectul de hotărâre conform rezultatelor din procesul verbal şi în 
continuare supun la vot restul articolelor din proiectul de hotărâre privind modificarea 
componenţei Comisiei locale de ordine publică a municipiului Zalău.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 
privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică a municipiului 
Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 379
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DI consilier Bălăjel Teodor
3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Zalău în 
Asociaţia Oraşe Energie în România - OER şi în Asociaţia Localităţilor şi Zonelor 
Istorice şi de Artă din România (ALZIAR).
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Acest proiect de hotărâre se va adopta prin procedura 
de vot secret.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau „NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru desemnarea 
reprezentanţilor Municipiului Zalău în Asociaţia Oraşe Energie în România - OER şi 
în Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (ALZIAR).
Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării reperezentanţilor Municipiului Zalău în AGA asociaţiei
ALZIAR

Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat voturile 
exprimate secret, prin buletin de vot, pentru desemnarea reperezentanţilor Municipiului 
Zalău în AGA asociaţiei ALZIAR

Nr. Numele şi prenumele candidatului Nr. voturi Nr. voturi
cit. DA NU

Ciunt Ionel- primar al mun. Zalău în AGA
Asociaţiei Oraşe Energie România

1. 21 0
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2. Bălăjel Teodor-viceprimar mun. Zalău în 

AGA Asociaţiei ALZIAR
20 1

Se adoptă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului 
Zalău în Asociaţia Oraşe Energie în România - OER şi în Asociaţia Localităţilor şi 
Zonelor Istorice şi de Artă din România (ALZIAR), 
conform rezultatelor din procesul verbal.

A

Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Zalău în Asociaţia Oraşe Energie în 

România - OER şi în Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România 

(ALZIAR).
*

Se adoptă hotărârea nr, 380

Dl consilier Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Zalău în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor, respectiv în Consiliul Director, ale Asociaţiei Silvice 
Stejarul Zalău şi ale Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Acest proiect de hotărâre se va adopta prin procedura 
de vot secret.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau „NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru desemnarea 
reprezentantului Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Asociaţiilor, respectiv în 
Consiliul Director, ale Asociaţiei Silvice Stejarul Zalău şi ale Filialei OCOLUL 
SILVIC STEJARUL ZALĂU.
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Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării reprezentantului Munieipiului Zalău în Adunarea 
Generală a Asociaţiilor, respectiv în Consiliul Director, ale Asociaţiei Silvice Stejarul 

Zalău şi ale Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU

Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat voturile 
exprimate secret, prin buletin de vot, pentru desemnarea reprezentantului Municipiului 
Zalău în Adunarea Generală a Asociaţiilor, respectiv în Consiliul Director, ale 
Asociaţiei Silvice Stejarul Zalău şi ale Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL 
ZALĂU.

Nr. Numele şi prenumele candidatului Nr. voturi Nr. voturi
DA NUcrt

Bălăjel Teodor-viceprimar mun. Zalău1. 19 2

Se adoptă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului 
Zalău în Adunarea Generală a Asociaţiilor, respectiv în Consiliul Director, ale 

Asociaţiei Silviee Stejarul Zalău şi ale Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU 

conform rezultatelor din procesul verbal.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Zalău în Adunarea Generală a 

Asociaţiilor, respectiv în Consiliul Director, ale Asociaţiei Silvice Stejarul Zalău şi ale 

Filialei OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU.
*

Se adoptă hotărârea nr, 381

DI consilier Bălăjel Teodor
5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular de pe raza municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Acest proiect de hotărâre se va adopta prin procedura 
de vot secret.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau „NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza

municipiului Zalău

Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia Juridică, aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat voturile 
exprimate secret, prin buletin de vot, pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi particular de pe raza municipiului Zalău

Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Numele şi prenumele 
reprezentantului 
Consiliului Local 

desemnat în Consiliul de 
administraţie

Nr. Nr.
voturi voturiNr. Denumirea unităţii de învăţământ şi adresa DA NUcrt.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, loc
Zalău str. Gh. Doja nr.l3 A1. • Takacs Zoltan 20 I
Grădiniţa
**Pinochio**, loc. Zalău, str. Păcii nr.4

Program Prelungitcu2. - Mureşan Mihaela 21 0
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Grădiniţa cu Program Prelungit "Voinicel" 
Zalău, str.AleeaToamnei, nr IA3. 0- Guler Alin Viorel 21
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 loc. 
Zalău, str, Kossuth Lajos, nr. 734. - Taloş Gheorghe 21 0
Grădiniţa
„Licurici”loc. Zalău, str.S. Barnuitiu,nr. H3

Program Prelungitcu5. - Goga Ramona - Ioana 21 0
Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion 
Creangă" loc. Zalau, str. Cloşca, nr.376. • Crişan Mihai 20 1
Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa cu 
Poveşti" loc. Zalău, str. Dumbrava, nr.l7. • Popiţ Iulian Adrian 21 0
Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticii 
Isteţi" loc. Zalău, str. Sf. Vineri, nr. 78. - Dragoş Râul Bogdan 21 0
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 loc. 
Zalău, str. Gh. Lazar, nr.29. - Morar Fiorin 21 0
Grădiniţa
"Dumbrava Minunată" loc. Zalău, str. 
Viitorului, nr.3

Program Prelungitcu
- Dragoş Râul • Bogdan 21 010.

Creşa Voinicel Zalău, str.Aleea Toamnei, nr11. - Bujor Claudiu - Vasile 21 0IA
Şcoala Gimnazială "luliu Maniu" loc. 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr. 35

- Bancea Gheorghe
- Bercean Dan - Vasile

21 0
12. 21 0

Şcoala Gimnazială "Porolissum" loc. Zalău, 
str. Porolissum nr. 9

• Taloş Gheorghe 
> Mureşan Mihaela

21 013. 21 0
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Lazăr" loc. 
Zalău, str. Gheorghe Lazăr, nr.3

- Mureşan Mihaela
- Popiţ Iulian Adrian

21 014. 21 0
Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" loc. 
Zalau, str. Crisan nr. 15/A

- Dragoş Râul Bogdan 
• Crişan Mihai
- Guler Alin Viorel

21 0
15. 21 0

21 0
Şcoala Gimnazială "Corneliu Coposu" loc. 
Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 75

- Goga Ramona Ioana
- Olar Gabriela Carmen

20 116.
20 1

Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu" loc. 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 3

- Tuduce Ioana Maria
- Şerban loan Bogdan

21 017.
21 0

Liceul cu Program Sportiv "Avram lancu"
loc. Zalău, str. Avram lancu, nr. 38

- Popiţ Iulian Adrian
- Bujor Claudiu - Vasile

21 018.
21 0

Liceul de Artă "loan Sima" loc. Zalău, 
Aleea Torentului, nr.9

• Bujor Claudiu • Vasile 
- Bogdan Zsolt Miklos

21 019.
21 0

Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" loc. 
Zalău, str.Crisan, nr.l5A

- Bercean Dan-Vasile
- Tuduce Ioana Maria

21 020.
21 0

Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu" loc.
Zalău, str.Simion Bărnuţiu, nr.51

- Labo loan-Dorel
- Lakatos Alexandru
- Olar Gabriela Carmen

21 0
21. 21 0

21 0
Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian"
loc. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 59

> Guler Alin Viorel
- Takacs Zoltan
- Crişan Mihai

20 1
22. 20 1

20 1
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" loc.
Zalău, str.T. Vladimirescu, nr. 5

- Bercean Dan-Vasile
- Lakatos Alexandru
- Bancea Dan Gheorghe

21 0
23. 21 0

21 0
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Colegiul Naţional "Silvania" loc. Zalău, str 
Unirii, nr. 1

• Şerban loan Bogdan 
- Bancea Dan Gheorghe

21 024. 21 0
Liceul Reformat "Wesselenyi" loc. Zalău, b- 
dul Mihai Viteazul, nr.56/A

- Bogdan Zsolt Miklos
- Lakatos Alexandru

21 025. 21 0
Liceul Ortodox "Sfântul Nicolae" loc. 
Zalău, str. Crişan, nr. 15/A

- Morar Florin
- Şerban loan Bogdan

21 026. 21 0
Şcoala Postliceală Sanitară loc. Zalău, b-dul 
Mihai Viteazul, Nr. 6827. - Gavriluţ Amalia<loana 21 0

Club Sportiv Şcolar loc Zalău, str. Crişan 
nr.l4/A

- Bogdan Zsolt Miklos
- Taloş Gheorghe

21 028.

Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj loc. 
Zalău, str Unirii, nr. 1 - Labo loan-Dorel29. 21 0

Unităţi de învăţământ preuniversitar particulare

Numele şi prenumele 
reprezentantului 
Consiliului Local 

desemnat în Consiliul de 
administraţie

Nr. Nr.
voturi voturiNr. Denumirea unităţii de învăţământ şi adresaCrt. DA NU

Grădiniţă cu program Normal "Sfanta Inimă
a lui Isus", loc Zalău, str. 22 Decembrie 1989 
nr.25

- Labo loan-Dorel 2130. 0

Grădiniţă cu program Normal Creştină 
"David", loc. Zalău, str. Nicolae Bălcescu nr. 2 - Lakatos Alexandru 21 031.

Se adoptă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular de pe raza municipiului Zalău conform rezultatelor din procesul verbal. 
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului 
Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 382
*
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Di consilier Bălăjel Teodor
6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Acest proiect de hotărâre se va adopta prin procedura 
de vot secret.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau „NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului 
Zalău.
Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi

particular de pe raza municipiului Zalău

Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat voturile 
exprimate secret, prin buletin de vot, pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Zalău.

Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Nr. Nr.Numele şi prenumele 
reprezentantului Consiliului 
Local desemnat în Comisia

Nr. Denumirea unităţii de 
învăţământ şi adresa voturi voturicrt.

DA NU
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pentru Evaluarea şi Asiguarea 
Calităţii în Educaţie

Grădiniţa 
Prelungit Nr. 1 Zalău, loc 
Zalău str. Gh. Doja nr.l3 A,

Programcu
• Bercean Dan -Vasile 21 0

Grădiniţa 
Prelungit "Pinochio" Zalău, 
localitatea Zalău, str. Păcii nr.4.

Programcu
- Bancea Gheorghe 21 02.

Grădiniţa 
Prelungit "Voinicel" Zalău, 
loc. Zalău, str. Sf. Vineri nr.3.

Programcu
- Mureşan Mihaela 21 03.

Grădiniţa 
Prelungit Nr. 5 Zalău, loc. 
Zalău, str. Kossuth Lajos, nr. 73

Programcu
> Bogdan Zsolt Miklos 214. 0

Grădiniţa 
Prelungit
Zalău, str. S. Barnuitiu nr. H3,

cu Program 
"Licurici'Moc. - Bujor Claudiu Vasile 215. 0

Grădiniţa 
Prelungit „Ion Creangă"
Zalau, loc. Zalau, str. Cloşca, 
nr.37.

Programcu
- Bujor Claudiu Vasile 21 06.

Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Căsuţa cu Poveşti" 
Zalău, loc. Zalău, str. 
Dumbrava, nr. 1, tel/fax 
0260614977,

- Dragoş Râul Bogdan 21 0
7.

Grădiniţa cu Program 
Prelungit "Piticii Isteţi" 
Zalău, loc. Zalău, str. Sf. Vineri, 
nr. 7,

- Morar Florin 21 08.

Grădiniţa 
Prelungit Nr. 12 Zalău, loc. 
Zalău, str. Gh. Lazar, nr.2.

Programcu
- Mureşan Mihaela 219. 0

Grădiniţa 
Prelungit
Minunată" Zalău, loc. Zalău, 
str. Viitorului, nr.3.

cu Program 
"Dumbrava - Gavriluţ Amalia- Ioana 21 010.

Şcoala Gimnazială "luliu 
Maniu" Zalău, loc. Zalău, b- 
dul Mihai Viteazul nr. 35,

- Lakatos Alexandru 2111. 0

Şcoala
"Porolissum"

Gimnazială 
Zalău, loc. 

Zalău, str. Porolissum nr. 9, 
tel.0260612388,

- Bancea Gheorghe 21 012.

Şcoala
"Gheorghe Lazăr" Zalău, loc.

Gimnazială13. - Tuduce Ioana Maria 21 0
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Zalău, str. Gheorghe Lazăr, 
nr.3, tel.0260615469,
Şcoala Gimnazială "Mihai 
Eminescu" Zalau, loc. Zalau, 
str. Crisan nr. 15/A,

> Takacs Zoitan 20 114.

Şcoala Gimnazială "Corneliu 
Coposu" Zalău, loc. Zalău, 
str. Simion Bărnuţiu, nr. 75,

- Şerban loan Bogdan 2115. 0

Şcoala Gimnazială "Simion 
Bărnuţiu" Zalău, loc. Zalău, b- 
dul Mihai Viteazul, nr. 3,

- Bercean Dan -Vasile 2116. 0

Liceul cu Program Sportiv 
"Avram lancu" Zalău, loc. 
Zalău, str. Avram lancu, nr. 38,

- Guler Alin Viorel 2117. 0

Liceul de Artă "loan Sima"
Zalău, loc. Zalău, Aleea 
Torentului, nr.9,

- Olar Gabriela Carmen 2118. 0

Liceul Pedagogic "Gheorghe 
Şincai" Zalău, str.Crisan, 
nr.l5A,

- Bogdan Zsolt Miklos 2119. 0

Liceul Tehnologic "Voievodul 
Gelu" Zalău, loc. Zalău, 
str.Simion Bărnuţiu, nr.51.

- Goga Ramona 2120. 0

Colegiul Tehnic "Alesandru 
Papiu Ilarian" Zalău, loc. 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr.

- Popiţ Iulian Adrian 21 021.

59.
Liceul Tehnologic "Mihai 
Viteazul" loc. Zalău, str.T. 
Vladimirescu, nr. 5

- Tăios Gheorghe 2122. 0

Colegiul Naţional "Silvania"
Zalău, loc. Zalău, str Unirii, nr. - Labo loan- Dorel 2123. 0
1,

Reformat
"Wesselenyi" Zalău, loc. 
Zalău, b-dul Mihai Viteazul, 
nr.56/A,

Liceul
- Bancea Gheorghe 21 024.

Liceul Ortodox "Sfântul 
Nicolae" Zalău, loc. Zalău, str. 
Crişan, nr. 15/A,

- Taloş Gheorghe 2125. 0

Şcoala Postliceală Sanitară 
Zalău, loc. Zalau, b-dul Mihai 
Viteazul, Nr. 68,

- Olar Gabriela Carmen26. 21 0

Club Sportiv Şcolar loc 
Zalău, str. Crişan nr.l4/A tel 
0260-617107

- Bercean Dan - Vasile27 21 0

Unităţi de învăţământ preuniversitar particulare
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Numele şi prenumele 
reprezentantului Consiliului 
Local desemnat în Comisia 

pentru Evaluarea şi Asiguarea 
Calităţii în Educaţie

Nr. Nr.
voturivoturiDenumirea unităţii de 

învăţământ şi adresa
Nr.
Crt. DA NU

Grădiniţa 
Normal "Sfânta Inima a lui 
Isus", loc Zalău, str 22 
Decembrie 1989 nr.25

cu program
19- Gavriluţ Amalia- Ioana 01

Grădiniţa cu program 
Normal Creştină "David", 
loc Zalău, str Nicolae Bălcescu 
nr 2,

- Şerban loan Bogdan 19 02

Se adoptă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Zalău conform rezultatelor 
din procesul verbal.

A

Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea 
şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de 
pe raza municipiului Zalău.

*
Se adoptă hotărârea nr, 383

*
Dl consilier Bălăjel Teodor
T.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Zalău în cadrul 
AGA la SC Transurbis SA Zalău, respectiv la SC Citadin Zalău SRL conform 
dispoziţiilor legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism
favorabil.

aviz
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Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile -- comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae - La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Acest proiect de hotărâre se va adopta prin procedura 
de vot secret.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau ,,NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret în vederea desemnării 
reprezentanţilor Municipiului Zalău în AGA la SC Transurbis SA respectiv SC Citadin 
Zalău SRL.
Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării reprezentanţilor Municipiului Zalău în AGA la SC 
Transurbis SA respectiv SC Citadin Zalău SRL

Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat voturile 
exprimate secret, prin buletin de vot, pentru desemnarea reprezentanţilor Municipiului 
Zalău în AGA la SC Transurbis SA respectiv SC Citadin Zalău SRL.

Reprezentanţi ai Municipiului Zalău în AGA la S.C. TRANSURBIS SA

Nr. Numele şi prenumele 

candidatului
Nr. voturi Nr. voturi

DAcrt. NU
1. Seute loan 11 9
2. Zay Ştefan 11 9
3. Cozma Cosmina 10 10

Reprezentanţi ai Municipiului Zalău în AGA la S.C. CITADIN SRL

Nr. Numele şi prenumele 

candidatului
Nr. voturi Nr. voturi

DAcrt. NU

18



Deak Francisc 11 91.
Breje Alin 92. 11

3. Bora Alexandru 1010

Se adoptă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului 
Zalău în AGA la SC Transurbis SA respectiv SC Citadin Zalău SRL conform 
rezultatelor din procesul verbal.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Zalău în AGA la SC Transurbis SA 
respectiv SC Citadin Zalău SRL.

*

Se adoptă hotărârea nr. 384

Dl consilier Bălăjel Teodor
8.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie pentru evaluarea 
activităţii membrilor Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatelor / 
desfăşurarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce vor fi propuşi pentru funcţiile de 
administratori la SC Transurbis SA Zalău şi la SC Citadin Zalău SRL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae - La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Acest proiect de hotărâre se va adopta prin procedura 
de vot secret.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va înscrie cuvântul „DA” sau „NU” în dreptul 
propunerii. Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră 

vot nul.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
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Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret în vederea desemnării 
membrilor comisiei de selecţie pentru evaluarea activităţii membrilor Consiliului de 
administraţie care solicită reînnoirea mandatelor / desfăşurarea procedurii de selecţie a 
candidaţilor ce vor fi propuşi pentru funcţiile de administratori la SC Transurbis SA 
Zalău şi la SC Citadin Zalău SRL.
Dl consilier Popiţ Adrian - preşedintele comisiei juridice prezintă procesul verbal 
privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.12.2020, pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate 

secret în vederea desemnării membrilor comisiei de selecţie pentru evaluarea activităţii 
membrilor Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatelor / 
desfăşurarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce vor fi propuşi pentru funcţiile de 
administratori la SC Transurbis SA Zalău şi la SC Citadin Zalău SRL 
Astăzi, 10 Decembrie 2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Zalău în şedinţa extraordinară din data de 10 Noiembrie 2020, a examinat voturile 
exprimate secret, prin buletin de vot, pentru desemnarea membrilor comisiei de selecţie 
pentru evaluarea activităţii membrilor Consiliului de administraţie care solicită 
reînnoirea mandatelor / desfăşurarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce vor fi 
propuşi pentru funcţiile de administratori la SC Transurbis SA Zalău şi la SC 
Citadin Zalău SRL

Nr. Numele şi prenumele candidatului Opţiunea
exprimată

Opţiunea
exprimată

NU
crt.

DA
1. Preşedinte

Forţ Călin Cristian- Administrator public 15 5
2. Membru

Ghirasin Rozalia-Şef serviciu 

-Serviciul resurse umane
20 0

3. Membru
Juhasz Timea - Consilier 

-Serviciul resurse umane
20 0

Se adoptă proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei de selecţie 
pentru evaluarea activităţii membrilor Consiliului de administraţie care solicită 
reînnoirea mandatelor / desfăşurarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce vor fi 
propuşi pentru funcţiile de administratori la S.C. Transurbis SA Zalău şi la S.C. 
Citadin Zalău SRL conform rezultatelor din procesul verbal.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

20



Cu 20 de voturi pentru au fost adoptate şi celelalte articole din proiectul de hotărâre 
privind desemnarea membrilor comisiei de selecţie pentru evaluarea activităţii 
membrilor Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatelor / 
desfăşurarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce vor fi propuşi pentru funcţiile de 
administratori la S.C. Transurbis SA Zalău şi la S.C. Citadin Zalău SRL.

♦

Se adoptă hotărârea nr, 385

Dl consilier Bălăjel Teodor
9.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatelor de reprezentare ale 
persoanelor desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să 
reprezinte asociatul /acţionarul Municipiul Zalău în A.G.A la SC Citadin Zalău SRL 
respectiv SC Transurbis SA.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae - La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 stabilirea limitelor 
mandatelor de reprezentare ale persoanelor desemnate prin hotărâre a Consiliului local 
al municipiului Zalău să reprezinte asociatul /acţionarul Municipiul Zalău în A.G.A 
la SC Citadin Zalău SRL respectiv SC Transurbis SA.

*

Se adoptă hotărârea nr. 386
*

Dl consilier Bălăjel Teodor
lO.Proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de 
evaluare/selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la SC Transurbis SA Zalău, 
respectiv la SC Citadin Zalău SRL.
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privai al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae - La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 demararea procedurii 
de evaluare/selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la SC Transurbis SA 
Zalău, respectiv la SC Citadin Zalău SRL.

*

Se adoptă hotărârea nr, 387
*

Dl consilier Bălăjel Teodor
11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau şi 
bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, 
respectiv modificarea listei de investiţii pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii?
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Dl consilier Labo Dorel - Am o întrebare la punctul 2, legat de sumele prevăzute 
pentru Clubul Sportiv Municipal. 525 mii lei indemnizaţii. Nu am văzut un referat al 
Clubului Sportiv referitor la aceste sume. Vreau să ştiu la ce se referă aceste sume 
deoarece salariile le-au fost asigurate prin şomajul tehnic şi acum vedem că mai avem 
nevoie de 525 mii lei.
Dna Cuibuş Mariana - director economic Suma alocată - 604,03 mii lei. Din această 
sumă au fost cele 80 mii lei ca sume estimate pentru luna decembrie ( facturi încă 
nesosite). în ceea ce priveşte diferenţa de 524,03 mii lei aceasta reprezintă următoarele 
cheltuieli: - 283,93 mii lei este statul de plată aferent lunii noiembrie, -36,46 mii lei 
restanţă contribuţii pentru lunile octombrie şi noiembrie, - 203,64 mii lei facturi 
înregistrate şi neachitate la această dată. Aceste propuneri înregistrate şi neachitate 
reprezintă cheltuieli cu echipamente, teste COVID, care nu au fost estimate iniţial, taxe 
FRF, cazare si contracte medicale. Structura cheltuielilor este în forma prezentată.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 Zalau şi bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii şi subvenţii, respectiv modificarea listei de investiţii pentru anul 2020.

*

Se adoptă hotărârea nr. 388
*

Dl consilier Bălăjel Teodor
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activitate actualizate ale SC 
Citadin Zalău SRL pentru anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este 
pentru? - 21 voturi, împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programelor de activitate actualizate ale SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2020.

Se adoptă hotărârea nr, 389
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*

Dl consilier Bălăjel Teodor
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Zalău nr. 262 din 10 august 2020 referitor la aprobarea participării Municipiului Zalău 
la proiectul “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II” şi a bugetului aferent. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este

A

pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 262 din 10 august 2020 referitor la 
aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul “Mobilitate urbană durabilă 
Zalău 2023. Etapa II” şi a bugetului aferent.

*

Se adoptă hotărârea nr. 390
*

Dl consilier Bălăjel Teodor
14.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 165 din 24.05.2018, 
cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează activitatea de 
administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului public şi privat al 
Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii?
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Dl consilier Bancea Gheorghe - Sunt de părere ca demolarea garajelor să fie făcută 
doar când suntem siguri că se va executa amplasamentul. Cetăţenii municipiului Zalău 
aşteaptă de mult. Anul trecut au fost demolate garaje fără să se întâmple nimic.
Dl consilier Bălăjel Teodor - In care zonă?
Dl consilier Bancea Gheorghe - Punctul termic din zona spitalului de infecţioase care 
trebuia reabilitat.
Dl consilier Bălăjel Teodor- Da, şi noi suntem de acord cu propunerea 
dumneavoastră.

A

supraetajate. In zona la care faceţi referire am invitat un proiectant pentru că avem în 
vedere o parcare supraetajată în zona spitalului de infecţioase.
Dl consilier Bancea Gheorghe - Din punct de vedere al inteligenţei financiare nu s- 
a procedat bine. Orice venit care intră în buget trebuie valorificat la maxim. Vorbesc 
în numele cetăţenilor de acolo.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Ne dorim ca timpul de demolare a garajelor şi timpul

A

de construcţie a parcărilor să fie cât mai scurt. In zona parcului central vrem să 
dezvoltăm două zone de parcare pe două nivele. însumate vor rezulta cca 320 locuri de 
parcare. La fel vrem să dezvoltăm şi în zona blocurilor C1, C2, C3.
Dl consilier Bancea Gheorghe - Propunerea mea este să demolăm garajele dar să 
punem imediat ceva în locul lor.
Dl Ciunt Ionel - Dle consilier! Acolo în zona la care faceţi referire a fost şi o solicitare 
a mediului de afaceri, a celor care au societăţi comerciale şi am ţinut cont de punctul 
lor de vedere în urma unei evaluări în teren şi nu putem să nu ţinem cont de mediul de 
afaceri atâta vreme cât 70 % din veniturile primăriei municipiului Zalău vin de la 
operatorii economici. Ca principiu - nu demolăm garaje numai să ne aflăm în treabă. 
Nu asta este prioritatea în oraş să demolăm garaje. Dar în cartierele unde lucrăm şi 
avem în program un proiect pe o anumită zonă şi garajele care există acolo, atunci sigur 
că le demolăm. Am înţeles propunerea. Cred că acesta este singurul caz în care nu s-a 
făcut încă ceva dar nu întotdeauna când demolăm garaje trebuie să şi facem imediat 
ceva. în speţa asta, fac precizarea că am ţinut cont de solicitarea mediului de afaceri 
care nu se puteau aproviziona şi aveau mai multe nemulţumiri.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este 
pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Noi am identificat zone unde putem realiza parcări chiar şi

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea HCL nr. 165 din 24.05.2018, cu modificările şi completările ulterioare, 
care reglementează activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări 
aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 391

Dl consilier Bălăjel Teodor
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiilor tehnico- 
economice aferente lucrărilor „Reparaţii capitale sat Stână, zona caselor cu nr. 149 -
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154”, „Strada Fabricii - covor asfaltic carosabil, podeţ şi rigola pământ”, „Cartier 
Dumbrava Nord - zona bloc SB 35 - SB39” şi „Cartier Simion Bărnuţiu - alee 
pietonală” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Takacs Zoitan - Aş avea nevoie de o clarificare. Colegii mei care se 
pricep la infrastructură mi-au sesizat faptul că lipseşte stratul de legătură, (betonul acela 
uscat) care practic reprezintă stratul dur şi rezistent. Conform celor spuse nu este foarte 
trainic la ceea ce se pune. Există avizul verificatorului de proiecte pentru această 
investiţie?
Dl consilier Bălăjel Teodor -Sigur că da, eu ştiu că s-a respectat întru-totul, o să 
verificăm. Ştiu că s-au pus cele două straturi de beton şi bitum. Proiectul este avizat, 
nu cred să fie o problemă. Probabil că betonul respectiv nu se impunea.
Dl consilier Takacs Zoitan- Eu nefiind de specialitate am întrebat colegii care 
lucrează în domeniu şi mi-au atras atenţia acestui fapt, că în documentaţia afişată pe 
site-ul primăriei nu figurează acest beton de legătură.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Cred că şi dumneavoastră ştiţi că şi pe proiectele pe 
fonduri europene sunt nişte standarde de cost. Sunt stabilite valori şi pe fonduri 
europene care nu sunt permise a fi depăşite.
Dl consilier Takacs Zoitan - Ok. Aş mai avea o nelămurire legată de modul de 
atribuire a lucrărilor de reparaţii străzi pentru firma Citadin, mă gândesc că se respectă 
plafonul de 100 mii de euro pe care primăria îi poate atribui direct. Observaţia privind 
întrebarea mea ar fi: Nu s-ar putea gândi nişte proiecte care să implice refaceri de străzi 
pe porţiuni mai mari nu tot pe bucăţele pentru că şi cetăţenii au senzaţia că se fac 
cârpeli?
Dl consilier Bălăjel Teodor - Vă referiţi la plombări gropi sau la asfaltat străzi?
Dl consilier Takacs Zoitan - Mă refer la activitatea Citadin şi la lucrările pe care le 

contractează. Nu am o problemă cu Citadin.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este 
pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor „Reparaţii capitale sat Stână, 
zona caselor cu nr. 149 - 154”, „Strada Fabricii - covor asfaltic carosabil, podeţ şi
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rigola pământ”, „Cartier Dumbrava Nord - zona bloc SB 35 - SB39” şi „Cartier 
Simion Bărnuţiu - alee pietonală” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

Se adoptă hotărârea nr. 392

DIVERSE
Dl consilier Lakatos Alexandru - Am constatat cu toţii că există viaţă şi după 6 
decembrie. în acest context vă anunţăm că vrem să instalăm „cuierul gratuit” pentru al 
5 - lea an consecutiv în hala agroalimentară.

Dl consilier Bălăjel Teodor - Da, este o iniţiativă bună şi produce efect.

Dl consilier Labo Dorel - Am vreo trei puncte de discutat.
Primul se referă la deşeuri. Am constatat în ultimii ani că există probleme în colectarea 
deşeurilor voluminoase sau de altă natură faţă de cel menajer. Vă solicit să luaţi în 
seamă posibilitatea amplasării unor containere în câteva puncte din Zalău destinate 
unui asemenea scop astfel încât să nu mai vedem (se întâmplă chiar şi zilele astea) 
mobile lăsate în drum, materiale de construcţii etc. Ştiu că există o acţiune a firmei 
Brantner de colectare a deşeurilor voluminoase care trebuiau duse undeva în zona 
industrială dar cetăţenii preferă să le lase pe marginea drumului. Astfel vom face şi 
oraşul mai curat! Această propunere trebuie discutată cu cei de la Brantner şi desigur 
acceptată de Consiliul Local şi Primărie pentru că generează costuri suplimentare. Tot 
legat de deşeuri, am văzut o discuţie în media legată de o investiţie pe care a facut-o 
primăria, un punct de colectare subterană, situat pe strada Morii. Nu ştiu dacă este 
amplasat pe teren privat sau nu? Vreau să ştiu acest lucru! Dacă puteţi să-mi 
răspundeţi? Aş vrea o documentaţie în acest sens pentru şedinţa următoare. Ştiu că 
odată cu evenimentul din martie 2019 s-a colectat de către primărie printr-o acţiune de 
voluntariat deşeuri colectate de la acoperişuri, plăci de azbociment care au fost 
depozitate în zona Uzina Electrică. Acestea fiind deşeuri periculoase ar trebui să avem 
un plan de măsuri pentru a le elimina. Există firme specializate care pot face acest lucru 
şi trebuie să curăţăm zona respectivă de un potenţial risc cancerigen pe care îl dau 
aceste deşeuri.
Un alt punct pe care vreau să-l ating este legat de activitatea Citadin. Am votat proiectul 
12 dar am câteva observaţii de făcut legate de anexa 3, poziţia 3 şi 4. S-au cheltuit 
aproape 1 milion şase sute mii de lei numai cu măturatul manual al străzilor şi 
trotuarelor. Cred că trebuie să gândim altfel şi să facem protecţie socială altfel. Trebuie 
să ne gândim la întreprinderi sociale prin fonduri europene, există această posibilitate, 
pentru a ajuta şi oamenii să muncească decent şi să facem o curăţenie cum trebuie a 
oraşului. Mă gândesc la măturatul vidanjer care să măture, să aspire şi să spele străzile 
şi trotuarele. Vedem în fiecare primăvară după ce se duce zăpada că nisipul rămâne pe 
străzi, pe trotuare, pe lângă trotuare. Oricât încercăm să-l măturăm, praful se ridică în 
aer şi într-un sfert de oră, o jumate de oră se aşează din nou şi produce tot felul de 
probleme respiratorii.
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Şi tot în acest domeniu am solicitat în fiecare an văzând activitatea de spălat străzi, ori 
fonduri suplimentare ori definită altfel această activitate. Nu poţi să cheltui pe 
manoperă 1 milion şase sute de lei pe măturat manual şi să cheltui pe spălat străzi 32 
mii lei. Asta spune că noi nu ne facem treaba. Vă spun toate acestea pentru că urmează 
să facem bugetul pe anul viitor. Haideţi să gândim un pic altfel decât a fost până acum, 
să nu rămânem îngheţaţi în acest stil de curăţenie şi să mergem mai departe.
Al treilea punct este o solicitare pentru şedinţa următoare. Doresc să fiu informat cu 
stadiul de realizare a proiectelor de la bugetarea participativă, în ce stadiu se află, 
precum şi programul de realizare.

DI consilier Bălăjel Teodor - Mulţumim. Dumneavoastră sunteţi un consilier cu 
experienţă în consiliul local, aţi fost şi viceprimar şi cunoaşteţi bine aspectele. Cred că 
dumneavoastră când ridicaţi aceste probleme care sunt foarte bune, vă gândiţi şi la 
oameni şi la bani. încerc să vă dau câteva răspunsuri. Referitor la colectarea deşeurilor 
voluminoase limba română ne ajută maxim, cetăţenii vor un oraş curat, cei care aruncă

A

gunoaiele nu vor un oraş curat. Intr-adevăr, ideea containerelor mari, e bună. Noi am 
stabilit aici în oraş 5 locaţii şi 5 containere, pe care cei de la Citadin să le transporte la 
groapa de gunoi. Un container costă aproximativ 10 mii euro. Din păcate, aceste 
deşeuri voluminoase sunt aruncate între blocuri. Degeaba stabilim noi containerele 
într-o zonă la ieşirea din oraş, cetăţenii tot aşa le vor arunca. Noi, am stabilit aceste 
locaţii şi dumneavoastră ştiţi că orice locaţie trebuie să îndeplinească nişte norme 
sanitare nu pot fi amplasate oriunde. Deocamdată s-a hotărât ca acolo unde sunt 
aruncate astfel de deşeuri să treacă cei de la Citadin să le colecteze şi să le depoziteze 
la groapa de gunoi. în ceea ce priveşte punctul de pe strada Morii, sigur că nu este pe 
domeniul privat. în ceea ce priveşte deşeurile periculoase, da, aşa este! Acţiunea 
respectivă a fost în scopul de a oferi un sprijin cetăţenilor. într-adevăr, astăzi, la locaţia 
fostei uzine electrice se găseşte un volum mare de astfel de deşeuri. Evident, noi avem 
un proiect pentru acestea, dacă aţi fost atenţi, la hotărârile trecute de Consiliu Local 
avem un proiect scris tocmai pentru locaţia de la fosta Uzina Electrică. Proiectul 
cuprinde inclusiv această parte.
Da, e nevoie să avem utilaje cât mai performante şi cât mai specializate pentru 
activitatea de curăţenie a oraşului. O astfel de maşină costă peste 150 mii de euro. O să 
vedeţi şi dumneavoastră în proiecţia de buget pentru anul 2021 că ne-am propus 
aceasta, sper să găsim banii necesari pentru achiziţionarea de utilaje. în ceea ce priveşte 
spălarea străzilor, da, e nevoie de maşini performante, oraşul este încă şantier. Toţi ne 
dorim un oraş curat. Rugămintea mea este să gândim şi resursa financiară pentru 
creşterea calităţii serviciilor. Eu, am notat toate problemele ridicate de către domnul 
consilier. în ceea ce priveşte bugetul participativ, având în vedere mulţimea de nevoi a 

oraşului, trebuie să venim cu un proiect complet. Acum ne-am asumat cele 10 proiecte 
pe care o să le finalizăm.

DI Ciunt Ionel - Legat de întreţinerea curăţeniei oraşului, aşa cum am făcut la 
Transurbis am îmbunătăţit consistent parcul auto în primii ani de mandat prin logistică
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cumpărată din fonduri europene, aşa vrem să facem şi la Citadin. Suntem conştienţi că 
nu putem continua cu mătura şi măturoiul. Sper ca noul ghid de finanţare europeană să 
ne dea posibilitatea să finanţăm şi unitatea din subordinea noastră, Citadin. Punctul la 
care faceţi referire domnule consilier, nu poate fi amplasat decât pe domeniul public, 
nu putem elibera autorizaţia de construire decât pe domeniul public.
Dl consilier Labo Dorel - Să nu uităm de întreprinderea socială!

Dl consilier Bălăjel Teodor - Noi avem câteva elemente în ceea ce priveşte finanţarea 
2021-2027.

Vă mulţumesc. Vă doresc o zi bună tuturor.
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