
PROCES VERBAL

încheiat azi, 10 noiembrie 2020, 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. 
Ionel Ciunt - primarul Municipiului Zalău, d-na Marina Fazacaş - secretarul 
Municipiului Zalău, d-na Claudia Ardelean- director Direcţia Administraţie 

Publică Locală, dl Călin Fort - Administrator Public, d-na Violeta Conde- Şef 

serviciu TIC, dl. Cristian Dobra - şef serviciu, reprezentanţii presei.
A

In continuare, am consemnat următoarele:

DI. Consilier Taloş Gheorghe - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de 

astăzi. Declar deschise lucrările şedinţei constatând că sunt prezenţi toţi cei 
21 de consilieri locali. Au fost convocaţi toţi consilierii, şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate începe lucrările.
Vom trece la primul punct al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce 

şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada noiembrie- 

decembrie 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.

Dl consilier Taloş Gheorghe - Vă rog să faceţi propuneri.
Dl consilier Fazakas Nicolae- II propun pe domnul consilier Bălăjel Teodor. 
Dl consilier Taloş Gheorghe - Dacă mai sunt propuneri? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 13 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 8 

abţineri.( Olar Gabriela, Guler, Goga Ramona, Bancea Gheorghe, Mureşan 

Mihaela, Crişan Mihai, Takacs Zoltan, Bălăjel Teodor)

Cu 13 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului Local al 
municipiului Zalău în perioada noiembrie-decembrie 2020.
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Se adoptă hotărârea nr. 333

Dl consilier Bălajel Teodor - Bună ziua şi vă mulţumesc pentru încrederea
A

acordată. II invit pe dl primar să facă precizări şi să propună spre aprobare 

ordinea de zi.
Dl Ionel Ciunt Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor consilieri, eu vă 

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

dumneavoastră aţi primit-o în scris.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău 

din data 10 Noiembrie 2020, orele 09,00

1.Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce 

şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada noiembrie- 

decembrie 2020.

2.Proiect de hotărîre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al municipiului Zalău.

3.Proiect de hotărîre privind alegerea viceprimarilor Municipiului Zalău.

4.Proiect de hotărîre privind desemnarea viceprimarului care va fi primul 
înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău.

DIVERSE
Dacă sunt completări sau discuţii vă rog să le faceţi. Dacă nu sunt, vă rog să 

votaţi.
A

Cine este pentru? - 21 voturi, împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Mulţumesc!
A fost aprobată ordinea de zi propusă.
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Dl. consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărîre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al municipiului Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Acest proiect de hotărâre se va adopta prin vot secret.
II invităm pe dl primar să facă propuneri.
Dl primar Ionel Ciunt - înainte să fac propuneri privind componenţa 

comisiilor de specialitate, aş vrea să vă propun să aprobaţi componenta unei 
comisii de numărare întrucât acum nu avem constituită comisia juridică.
Vă propun să fiţi de acord prin vot deschis ca din această comisie să facă parte 

preşedintele de vârstă şi cei 2 consilieri mai tineri împreună cu dna secretar. 
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 
Mulţumesc!
Conform reglementărilor legale şi a ideii de a lucra eficient în acest mandat al 
nostru de patru ani, am avut discuţii cu reprezentanţii fiecărui grup de 

consilieri a fiecărei formaţiuni politice şi discuţii legate de componenţa 

comisiilor pentru a stabili o componenţă cât se poate de bună ţinând cont de 

profesia dumneavoastră domnilor consilieri pentru a fi cât mai eficienţi şi de 

domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea.
Propunerile mele privind componenţa şi numărul de membri pe comisii de 

specialitate sunt:
Comisia de studiL proşnoze economico sociale^ bu2et finanţe:

- FAZAKAS NICOLAE 

-CRIŞAN MIRAI 

-GĂVRILUŢ AMALIA-IOANA 

-OLAR GABRIELA 

-ŞERBAN BODGAN
2, Comisia de or2anizare si dezvoltare urbanistică^ realizarea lucrărilor
publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea

1.
L -UDMR

-PNL
-PSD
-USR
-PSD

2,
3,
4.
5.

domeniului public si privat al municipiului Zalău:
-BĂLĂJEL TEODORL -PSD

-UDMR
-PSD
-USR

2, -LAKATOS ALEXANDRU 

-BERCEAN DAN-VASILE 

-GULER ALIN
5.
4,

3



-LABO lOAN DOREL 

3, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină si
5. -PNL

relaţii cu cetăţenii:
/. -POPIT lULIAN-ADRIAN 

-BANCEA GHEORGHE 

-TALOŞ GHEORGHE 

d.Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă, protecţie socială

-PSD
-PNL
-PSD

2.
3,

si sport:
L -TUDUCE lOANA-MARIA 

-BOGDAN ZSOLT- MIKLOS 

-BUJOR CLAUDIU-VASILE 

-MORAR FLORIN 

-GOGA RAMONA

-PSD 

-UDMR 

-PSD 

-PNL 

-USR
S.Comisia pentru drepturile omuluL culte, probleme ale minorităţilor.

2,
3.
4.
5.

ordine publică:
1. -DRAGOŞ RAUL-BOGDAN 

-MUREŞAN MIHAELA 

-TAKACS ZOLTAN

-PSD
-PNL
-USR

2.
3.

Dacă sunt şi alte propuneri? Nu sunt.
Doamna secretar, vă rog să fiţi de acord să se întocmească buletinele de vot şi 
să se treacă la vot aşa cum prevede legea. Conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Zalău, fiecare 

consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor se va alege opţiunea DA 

pentru consilierii pe care îi doreşte să îi aleagă sau NU pentru consilierii pe 

care nu doreşte să îi aleagă.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru alegerea 

comisiilor de specialitate.
Comisia de numărare se va retrage pentru a examina voturile exprimate secret, 
prin buletin de vot, pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local.
Se va întocmi procesul verbal şi se va da citire rezultatelor din procesul verbal 

de către preşedintele comisiei de numărare.
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Dl Gheorghe Taloş - preşedintele comisiei de numărare prezintă procesul 
verbal privind rezultatul votului:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10.11.2020, în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Zalău

Astăzi, 10 Noiembrie 2020, Comisia de numărare, 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 comisiilor de specialitate din cadrul Consiliuli Local 
al Municipiului Zalău.

In urma analizării buletinelor de vot exprimate se constată următoarele:
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
20 voturi -DA 1 vot-NU
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
20 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
21 voturi -DA
20 voturi -DA 1 vot -NU
21 voturi -DA
21 voturi -DA

1. dl Fazakas Nicolae
2. dl Crişan Mihai
3. dna Găvriluţ Amalia-Ioana
4. dna Olar Gabriela Carmen
5. dl Şerban loan Bogdan
6. dl Bălăjel Teodor
7. dl Lakatos Alexandru
8. dl Bercean Dan-Vasile
9. dl Guler Alin
10. dl Labo loan Dorel
11 .dl Popiţ lulian-Adrian
12. dl Bancea Gheorghe
13. dl Taloş Gheorghe
14. dna Tuduce loana-Maria
15. dl Bogdan Zsolt- Miklos
16. dl Bujor Claudiu-Vasile
17. dl Morar Florin
18. dna Goga Ramona
19. dl Dragoş Raul-Bogdan
20. dna Mureşan Mihaela
21. dl Takacs Zoltan
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Dl consilier Teodor Bălajel - Invit colegii consilieri să se retragă în vederea 

alegerii preşedinţilor şi secretarilor acestora, prin votul deschis al majorităţii 
(jumătate +1) consilierilor ce compun fiecare comisie.
Totodată, rog comisia juridică, după alegerea preşedintelui şi secretarul 

comisiei, să-şi exprime şi avizul comisiei pentru proiectele de hotărâri nr. 3 şi 
nr. 4.
Dl consilier Teodor Bălajel - Prin votul deschis al membrilor comisiilor de 

specialitate mai sus menţionate, au fost desemnaţi preşedinţii şi secretarii 
acestor comisii, după cum urmează:

Dl consilier Nicolae Fazakas:
1. Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget finanţe:
Preşedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru

- FAZAKAS NICOLAE 

-ŞERBAN lOAN-BOGDAN 

-GÂVRILUŢ AMALIA-IOANA 

-OLAR GABRIELA CARMEN 

-CRIŞAN MIMAI

Dl consilier Teodor Bălăjel:
2. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public si privat al municipiului Zalău:

-BĂLĂJEL TEODORPreşedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru

-LAKATOS ALEXANDRU 

-BERCEAN DAN-VASILE 

-GULER ALIN 

-LABO lOAN COREL

Dl consilier lulian-Adrian Popiţ:
3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină si

relaţii cu cetăţenii:
Preşedinte
Secretar
Membru

-POPIŢ lULIAN-ADRIAN 

-BANCEA GHEORGHE 

-TALOŞ GHEORGHE
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Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor:
4,Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă, protecţie
socială si sport:
Preşedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru

-BUJOR CLAUDIU-VASILE 

-BOGDAN ZSOLT- MIKLOS
-TUDUCE lOANA-MARlA 

-MORAR FLORIN 

-GOGA RAMONA

Dna Mihaela Mureşan:
5.Comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale minorităţilor, ordine
publică:
Preşedinte 

Secretar 

Membru

-MUREŞAN MIHAELA 

-TAKACS ZOLTAN 

-DRAGOŞ RAUL-BOGDAN 

Conform procesului verbal a fost adoptat proiectul de hotărîre privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr, 334

Dl consilier Teodor Bălăjel
S.Proiect de hotărîre privind alegerea viceprimarilor Municipiului Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Comisii de Specialitate
Dl consilier Popiţ Iulian Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel- Şi acest proiect de hotărâre va respecta 

procedura de vot secret.
Vă invit sa faceţi propuneri pentru funcţia de viceprimar al municipiului Zalău

Dl Ionel Ciunt - Propunerea mea pentru cei doi viceprimari este:
-Teodor Bălăjel şi Nicolae Fazakas
Dl consilier Takacs Zoltan - O propun pe dna Gabriela Olar pentru funcţia 

de viceprimar al municipiului Zalău.
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Dl consilier Teodor Bălăjel 
Alte propuneri?-Nu sunt
Doamna secretar, vă rog să fiţi de acord să se tipărească buletinele de vot şi 

să se treaca la vot.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 
municipiului Zalău, fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care 

sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista 

candidaţilor se va alege opţiunea DA pentru consilierii pe care îi doreşte să îi 
aleagă sau NU pentru consilierii pe care nu doreşte să îi aleagă.
Invit doamnele şi domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret 
pentru alegerea viceprimarilor.
In urma exprimării votului secret se procedează la deschiderea urnei, 
numărarea voturilor valabil exprimate pentru candidaţii la funcţia de 

viceprimari.
Rog comisia juridică să se retragă pentru procedura de numărare a voturilor şi 
întocmirea procesului verbal.

Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - preşedintele comisiei juridice:

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10 Noiembrie 2020, în şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău

Astăzi, 10.11.2020, Comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al 
Municipiului Zalău în şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului 
Zalău, a examinat voturile exprimate secret, prin buletin de vot, pentru 

alegerea viceprimarilor Municipiului Zalău.
A

In urma analizării buletinelor de vot exprimate se constată următoarele: 
Dl consilier Bălăjel Teodor a întrunit un număr de 12 voturi „DA” şi 9 

voturi „NU”.
Dl consilier Fazakas Nicolae a întrunit un număr de 19 voturi „DA” şi 2 

voturi „NU”.
Dna consilier Olar Gabriela Carmen a întrunit un număr de 9 voturi „DA” 

şi 12 voturi „NU”.
Astfel:
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Pentru dl. consilier Bălăjel Teodor, cu un număr de 12 voturi „DA” valabil 
exprimate şi, respectiv, pentru dl. consilier Fazakas Nicolae, cu un număr de 

19 voturi „DA” valabil exprimate, a fost adoptat proiectul de hotărîre 

privind alegerea viceprimarilor Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr, 335

Dl consilier Teodor Bălăjel
4.Proiect de hotărîre privind desemnarea viceprimarului care va fi primul 
înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Comisii de Specialitate:
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel- Şi acest proiect de hotărâre va respecta 

procedura de vot secret.
Dle primar, domnelor şi domnilor consilieri vă rog să faceţi propuneri pentru 

a înscrie în buletinul de vot.
DI primar Ionel Ciunt - Tot din raţionamente de funcţionalitate şi din 

raţionamente de eficienţă şi din experienţa pe care am avut-o în primul 
mandat, propun ca primul înlocuitor al Primarului municipiului Zalău să fie 

dl Teodor Bălăjel.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Invit doamnele şi domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret 
pentru alegerea viceprimarilor.
A

In urma exprimării votului secret se procedează la deschiderea urnei, 
numărarea voturilor valabil exprimate pentru candidaţii la funcţia de 

viceprimari.
Rog comisia juridică să se retragă pentru procedura de numărare a voturilor şi 
întocmirea procesului verbal.
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Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - preşedintele comisiei juridice:

PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 10 Noiembrie 2020, în şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău

Astăzi, 10.11.2020, comisia juridică, aleasă de Consiliul Local al 
Municipiului Zalău în şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului 
Zalău, a examinat voturile exprimate secret, prin buletin de vot, pentru 

alegerea primului înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău.
A

In urma analizării buletinelor de vot exprimate se constată următoarele:

Dl. consilier Teodor Bălăjel a întrunit un număr de 15 voturi „DA" şi 6 

voturi „NU”.
Cu un număr de 15 voturi „DA” valabil exprimate a fost adoptat proiectul 
de hotărîre privind desemnarea viceprimarului care va fi primul înlocuitor de 

drept al Primarului municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 335

Dl. consilier Teodor Bălăjel - Vă felicit pe toţi şi vă urez succes în noul 
mandat.
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumindu-vă pentru munca 

depusă şi pentru participare!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BĂLĂJEL TEOD

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 
MARINA-BIANCA FAZACAS

, c
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