PROCES VERBAL
Incheiat azi, 17 septembrie 2020, cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului
Local al municipiului ZaHiu care s-a desIa~urat on-line utilizand platforma inclusiv
pentru vot CISCO WEBEX MEETING ~i cu respectarea HoHirarii Consiliului Local
nr. 111 din 26.03.2020.
Accesul online pentru ceHiteniicare doresc sa participe la ~edinta, se va asigura
prin intermediul platformei ZOOM. Datele de acces vor fi disponibile pe site-ul
institutiei
- sectiunea
Sedintele
Consiliului Local - Proiecte de hotadiri.
,
,
,
,
Prezenta generala la ~edinta: 20 consilieri.
La lucrarile ~edintei Consiliului Local al municipiului Zalau, din partea
executivului Primariei participa urmatorii: dl lonel Ciunt - primar al Municipiului
Zalau, dna Fazaca~ Marina Bianca - secretar general al Municipiului Zalau, dna
Ardelean Claudia - director Directia Administratie Publica, dna Cuibu~ Mariana director Directia Economica, dl Chi~ Marius - director adjunct Directia Economica,
dl Curea Dan - director Directia Tehnica, dna Butcovan Ramona - ~ef serviciu SMP,
dna Babos, Dorina - director Directia
" de Asistenta Sociala, dl Pura Alexandru-director
Directia Patrimoniu, dna Onutan Mihaela - director Directia Resurse Umane, dl
Jugrestan ~tefan - director Directia Corp Control, dna Hossu Gabriela -director Casa
Municipala de Cultura, dl Tarle Marcel, participanti din partea cetatenilor.
Publicitatea ~edintei a fost asigurata prin publicarea pe site-ul Primariei municipiului
Zalau, prin afi~are pe panoul de afi~aj de la intrarea in Primaria municipiului Zalau,
in data de 16.09.2020, a anuntului de convocare, intocmit in baza Dispozitiei
Primarului Municipiului Zalau, nr. 1137 din 16.09.2020, precum ~i prin intermediul
presei locale (ordinea de zi a ~edintei, informatii privind data, locul, ora ~edintei au
fost publicate integral in ziarullocal Magazin Salajean).
Convocarea consilierilor la lucrarile ~edintei s-a asigurat prin comunicare
telefonica ~i prin e-mail, in ziua de 16.09.2020, cu precizarea datei, orei ~i a locului
de desIa~urare a ~edintei.
In continuare, am consemnat urmatoarele:
Dl consilier Balajel Teodor - pre~edinte de ~edinta
Declar deschise lucrarile ~edintei, constatand ca sunt prezenti 20 consilieri ai
Consiliului Local Zalau, astfel incat consiliul sa poata lucra valabil, cvorumul legal
este de minim 11 consilieri locali.
Precizez ca au fost convocati toti consilierii locali.
Consilierii prezenti sunt: dl consilier Balajel Teodor, dl consilier Fazakas Nicolae,
dna consilier Tuduce loana-Maria, dna consilier Gavrilut Amalia-Ioana, dna consilier
Turc Mariana-Carmen, dna consilier Ciobanu Anda-Maria, dl consilier Pa~ca
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Cantemir, dl consilier Talo~ Gheorghe, dl consilier Popan Adrian-Alexandm, dl
consilier Labo Ioan-Dorel, dl consilier Bercean Dan-Vasile, dl consilier Chereche~
Dan-Nicu, dl consilier Drago~ Raul-Bogdan, dl consilier Lakatos Alexandru, dl
consilier Bogdan Zsolt-MikI6s, dl consilier Groza Bija Silvestm-Mircea, dl consilier
Haller Otto, dna consilier Gurzau Mariana-Lenuta, dna consilier Cri~an MarianaDana, dl consilier Bancea Gheorghe.
Lipse~te: dl consilier Iancu SaHijanu-Dinu.
DI eonsilier Balajel Teodor - solicit avizul comisiilor de la pre~edintele fiecarei
comisii pentru proiectele de hotarari:
DI eonsilier Fazakas Nieolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finante - aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - comisia de organizare ~i dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, fond funciar, servicii publice, protectia mediului,
administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Zalau, turism - aviz
favorabil.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia pentru administratie publica locala,
juridica, de disciplina ~irelatii cu cetatenii - aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduee Ioana-Maria - comisia pentm sanatate, cultura, Invatamant,
munca, protectie sociala ~i sport - aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - comisia pentm drepturile omului, culte,
probleme ale minoritatilor, ordine publica - aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor

a). Supun la vot Procesul verbal al ~edintei Consiliului Local din data de 10 august
2020. Mentionez ca la aceasta ~edinta a lipsit dna consilier Ciobanu Anda ~i dl
consilier Otto Haller.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Cine este pentm? - 18 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.
DI eonsilier Balajel Teodor
b). Supun la vot Procesul verbal al ~edintei Consiliului Local din data de 17 august
2020. Mentionez ca la aceasta ~edinta a lipsit dl consilier Pa~ca Cantemir, dna
consilier Gavrilut' Amalia, dl consilier Chereches" Dan-Nicu si dl consilier Otto
Haller.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Cine este pentm? - 16 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Ablineri? - Nu sunt.
c). Supun la vot Procesul verbal al ~edintei Consiliului Local din data de 27 august
2020. Mentionez ca la aceasta ~edinta au fost prezenti toti consilierii locali.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Cine este pentm? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.
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d). Supun la vot Procesul verbal al ~edintei Consiliului Local din data de 04
septembrie 2020. Mentionez di la aceasHi ~edinta au lipsit dna consilier Turc
Mariana-Carmen, dl consilier Pa~ca Cantemir ~i dl consilier Iancu-Salajeanu Dinu.
DI consilier Biiliijel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 18 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.
DI lonel Ciunt - Buna dimineata, doamnelor ~i domnilor consilieri! Ati primit
ordinea de zi In sistem on line ~i v-a~ ruga sa va pronuntati prin vot daca sunteti de
acord cu aceasta ordine de zi propusa.
DI consilier Biiliijel Teodor - Daca sunt observatii?
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.
r-

DI consilier Biiliijel Teodor
Ordinea de zi fiind aprobata, se trece la dezbaterea punctelor Inscrise pe aceasta.
ORDINEDEZI

pentru ~edintaordinarii a Consiliului Local al Municipiului Zaliiu din data de
17 septembrie 2020, orele 09:00

Aprobarea Proceselor verbale ale ~edintelor Consiliului local din data de 10 august
2020, 17 august 2020, 27 august 2020, 4 septembrie 2020 ~i a Ordinii de zi pentru
~edinta din 17 septembrie 2020
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan urbanistic
zonal pentru parcelare lot existent conform subzona locuintelor cu regim mic de
Inaltime ~i functiuni complementare propuse situate In exteriorul limitei construite
protejate LFCM3 " pentru imobilul teren proprietate privata a numitilor
Ghile Gavrila ~i sotia Ghile Rodica Elena, situat In intravilanul municipiului Zalau
strada Romana.
2. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului· Local nr.
200/29.06.2017 de aprobare a stimulentului financiar pentru elevii care au obtinut
rezultate deosebite la 1nvatatura In conformitate cu prevederile H.G. nr. 536/2016.
3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei folosintei gratuite acordate Politiei
Locale Zalau, pentru spatiul situat In Municipiul Zalau, b-dul Mihai Viteazu nr. 231A.
4. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publica
a Municipiului Zalau transmise In administrarea Gradinitei cu Program Prelungit
Nr.12 Zalau, In baza Protocolului de administrare nr. 27782 din 12.09.2002.
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5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta
lucdirii de Reparatii capitale strada in sat SHina, zona caselor cu nr. 149-154, din
Municipiul Zalau, judetul Salaj.
6. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Zalau a imobilului identificat in CF 38711N Zalau, ill. cadastral 5040C1-U2 reprezentiind apartamentul ill. 2 situat la parterul blocului "Ortelec", str.
Moigradului nr. lA, municipiul Zalau.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu
Agentia de dezvoltare regionaHi nord-vest in scopul accesarii de fonduri
nerambursabile in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020.
8. Solicitarea nr. 48652 din 04.09.2020 de revocare a Hotararii Consiliului Local ill.
232/23.07.2020 de aprobare a documentatiei Plan Urbanistic Zonal aferent imobilului
situat pe str. Corneliu Coposu ill. 75C.
9. Solicitarea nr. 46527126.08.2020 de abrogare a Hotararii Consiliului Local ill.
110/27.04.2017 privind modificarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de
finantare nerambursabila din bugetullocal al municipiului Zalau structurilor sportive
locale lara scop patrimonial participante la competitii sportive, regulament aprobat
prin Hotararea Consiliului local al municipiului Zalau nr. 237/05.10.2015 cu
modificarile ulterioare.
10.Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de licitatie, a pretului de pornire la
licitatie
, si
, a caietului de sarcini intocmit in vederea vanzarii cantitatii
, de 41,42 mc de
masa lernnoasa fasonata provenita din fondul forestier proprietatea publica a
Municipiului Zalau.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii volumului de masa lernnoasa
stabilit pentru recoltare de catre Ocolul Silvic Stejarul Zalau pentru anul 2020 din
fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Zalau, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local ill. 386 din 16 decembrie 2019 ~i Hotararea Consiliului Local nr.
218 din 25 iunie 2020.
12.Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Zalau a imobilului identificat in CF 7969, nr. cadastral 110/4.109/3/IX,
situat in municipiul Zalau, str. Gheorghe Doja, ill. 42, bI. D42, ap.9, parter.
13.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Programului anual de activitate
pentru intretinere, reparatii curente ~i reparatii capitale strazi, intretinere ~i reparatii
colectare ~i canalizare ape pluviale, intretinere ~i amenajare cursuri de ape
necodificate, aprobat prin Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.286 din
27.08.2020, al SC Citadin Zalau SRL pentru anul 2020.
14.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului ZaIau ~i a
bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii ~i subventii
pentru anul 2020.
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15.Proiect de hoUirareprivind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
a Municipiului ZaHiupentru perioada 2021-2026.
16.Proiect de hotarare privind Incheierea unui acord de organizare eveniment Intre
Municipiul Zalau ~i PK Denim SRL, In scopul organizarii evenimentului "Haidat pa
la noi! Deschideti lada cu zestre salajeana".
17.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de Organizare ~l
Functionare pentru serviciile sociale care functioneaza
In cadrul Directiei
de
,
,
Asistenta Sociala Zalau.
18.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local ill.
443/20.12.2018 ~i a Hotararii Consiliului Local nr. 331115.11.2019, modificate prin
Hotararea Consiliului Local nr. 228/25.06.2020, ce reglementeaza transportul public
local In comun In municipiul Zalau, prestat de SC Transurbis SA Zalau.
19.Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local ill.
444 din 20.12.2018 privind aprobarea majorarii cuantumului cotizatiei anuale
datorata de Municipiul Zalau In calitate de membru asociat al Asociatiei Regionale
pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some~-Tisa.
20.Proiect de hotarare privind erniterea acordului Municipiului Zalau In vederea
Intabularii dreptului de proprietate, In domeniul privat, asupra imobilului teren
intravilan neimprejmuit de 75 mp, liber de sarcini, necesar asigurarii tramei drumului
public strada Mircea cel Batran ~i trecerea acestuia din domeniul privat In domeniul
public al Municipiului Zalau.
21.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Zalau nr. 271 din 27.08.2020 privind aprobarea Nomenclaturii stradale
a Municipiului Zalau.
Diverse
DI consilier Balajel Teodor
I.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan urbanistic
zonal pentru parcelare lot existent conform subzona locuintelor cu regim rnic de
Inaltime ~i functiuni complementare propuse situate In exteriorul lirnitei construite
protejate LFCM3 " pentru imobilul teren proprietate privata a nurnitilor
Ghile GavriIa ~i sotia Ghile Rodica Elena, situat In intravilanul municipiului Zalau
strada Romana.
Proiectul de hotarare a urmat procedura de transparenta decizionaIa prevazuta de
Legea ill. 52/2003, In aceasta perioada nu s-au Iillegistrat propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - cornisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - cornisia de urbanism, aviz favorabil.
5

DI eonsilier Biiliijel Teodor - Dadi sunt observatii? - Nu sunt.

Supun spre aprobare proiectul de hoUirare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea
documentatiei de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru parcelare lot existent
conform subzona locuintelor cu regim rnic de Inaltime ~i functiuni complementare
propuse situate In exteriorul lirnitei construite protejate LFCM3 " pentru imobilul
teren proprietate privata a nurnitilor Ghile Gavrila ~i sotia Ghile Rodica Elena, situat
In intravilanul municipiului Zalau strada Romana.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 309
DI eonsilier Biiliijel Teodor

*

2. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.
200/29.06.2017 de aprobare a stimulentului financiar pentru elevii care au obtinut
rezultate deosebite la Invatatura In conforrnitate cu prevederile H.G. nr. 536/2016.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - cornisia juridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - cornisia econornica, aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduee Ioana-Maria - cornisia sanatate, cultura, Invatamant, munca,

protectie sociala ~i sport, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen

- cornisia pentru drepturile omului, aVlZ

favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.

Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind completarea
Hotararii Consiliului Local nr. 200/29.06.2017 de aprobare a stimulentului financiar
pentru elevii care au obtinut rezultate deosebite la Invatatura In conforrnitate cu
prevederile H.G. nr. 536/2016.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.

*
Se adoptii hotiirarea nr. 310

*
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DI eonsilier Balajel Teodor

3. Proiect de hoHirare privind prelungirea duratei folosintei gratuite acordate Politiei
Locale ZaHiu,pentru spatiul situat In Municipiul ZaHiu,b-dul Mihai Viteazu nr. 23/A.
Initiator: Primarul Municipiului ZaHiu.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - comisia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 19 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.
Dna consilier Tuduce Ioana nu ~i-a exprimat votul.

*

Cu 19 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind prelungirea duratei
folosintei gratuite acordate Politiei Locale Zalau, pentru spatiul situat In Municipiul
Zalau, b-dul Mihai Viteazu nr. 23/A.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 311
DI eonsilier Balajel Teodor

*

4. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publica
a Municipiului Zalau transmise In administrarea Gradinitei cu Program Prelungit
Nr.12 Zalau, In baza Protocolului de administrare nr. 27782 din 12.09.2002.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hoHirare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind modificarea
inventarului bunurilor proprietatea publica a Municipiului Zalau transmise In
administrarea Gradinitei cu Program Prelungit Nr.12 Zalau, In baza Protocolului de
administrare nr. 27782 din 12.09.2002.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 312
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DI consilier Balajel Teodor

*

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta
lucrarii de Reparatii capitale strada In sat Stana, zona caselor cu nr. 149-154, din
Municipiul ZaIau, judetul Salaj.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia econornica, aviz favorabil.
DI consilier BiiHijel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt. Supun spre aprobare
proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-econornice aferenta lucrarii de Reparatii capitale
strada In sat Stana, zona caselor cu nr. 149-154, din Municipiul Zalau, judetul Salaj.

*

Se adoptii hotiirurea nr. 313
DI consilier Biilajel Teodor

*

6. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Zalau a imobilului identificat In CF 38711N Zalau, nr. cadastral 5040C1-U2 reprezentand apartamentul nr. 2 situat la parterul blocului "Ortelec", str.
Moigradului nr. lA, municipiul Zalau.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - cornisia economica, aviz favorabil.
DI consilier Biiliijel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI consilier Baliijel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Zalau a imobilului identificat In CF
38711N Zalau, nr. cadastral 5040-C1-U2 reprezentand apartamentul nr. 2 situat la
parterul blocului "Ortelec", str. Moigradului nr. lA, municipiul Zalau.

*

Se adoptii hotiirurea nr. 314
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DI eonsilier Biiliijel Teodor
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Incheierii unui acord de parteneriat cu
Agentia de dezvoltare regionala nord-vest In scopul accesarii de fonduri
nerambursabile In cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - Daca sunt interventii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adopt at proiectul de hotarare privind aprobarea Incheierii
unui acord de parteneriat cu Agentia de dezvoltare regionala nord-vest In scopul
accesarii de fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Asistenta
Tehnica 2014-2020.

*

Se adoptii hotiiriirea nr. 315

*

DI eonsilier Biiliijel Teodor
8. Solicitarea nr. 48652 din 04.09.2020 de revocare a Hotararii Consiliului Local nr.
232123.07.2020 de aprobare a documentatiei Plan Urbanistic Zonal aferent imobilului
situat pe str. Corneliu Coposu nr. 75C.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduee Ioana-Maria - comisia sanatate, cultura, Invatamant, munca,
protectie sociala ~i sport, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - comisia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - Daca sunt interventii?
Dna eonsilier Cri~an Dana - S-a initiat ~i 0 intalnire cu factorii interesati pentru a
lamuri toate aceste probleme care au fost puse In solicitare? Raspunsull-am vazut.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - A fost 0 Intalnire, noi avem acele etape de transparenta
publica a tot ce Inseamna proiecte de PUZ, PUG, PUD ~in-am avut probleme In cazul
acestor etape. Ulterior, mai multi cetateni au formulat aceasta plangere, noi am adus
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argumente cum di hoUidirea noastra este legala ~i respecta tot ce insearnna acte
normative ~i legislatie in domeniul amenajarii teritoriului.
Dl consilier Popan Adrian - Nu este prima data dind int~Unimaceasta situatie. E un
instrument care nu functioneaza perfect. Sunt de acord, suntem in perimetrul legal,
ok. Poate ca ar fi bine sa imbunatatim acest instrument, inainte de a incepe 0
constructie sa fie 0 ~edinta in teren sa se explice oamenilor ce se intampla in zona
respectiva.
Dl consilier Baliijel Teodor - Durnneavoastra sunteti in comisia de urbanism. ~titi
foarte bine ca noi in~tiintam toti vecinii in prima etapa. Cu titlu informativ va spun
ca In aceasta zona mai sunt doua PUZ-uri. Unul in lucru si
, unul finalizat exact
aproape identice cu PUZ-ul respectiv. Iar ca localizare, acest PUZ este oarecum intre
cele doua.
Dl consilier Popan Adrian - Am toata consideratia pentru ce faceti. Eu sunt de acord.
Dar de ce de multe ori ajungem la asemenea nemultumiri? Insearnna ca ceva nu
fuctioneaza.
Dl consilier Balajel Teodor - Noi avem regulamentul local de urbanism, avem
legislatia prin care sunt stipulate tot ce insearnna proiecte tehnice de urbanism. Sigur,
trebuie sa acordam ~i sprijinul antreprenorilor, pentru ca daca actionam altfel, ceea
ce eu nu mi permit a~a ceva, 0 sa vina antreprenorii respectivi ~i 0 sa ne actioneze ei
In instanta. Documentatia a fost depusa tara nici 0 scapare In ceea ce privqte
legalitatea ~i avizele respective.
DI consilier Balajel Teodor - Daca mai sunt interventii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentm? - 16 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - 4 abtineri.
(dna Cri~an Dana, DI Labo Dore!, dl Bancea Gheorghe ~i dl Chereche~ Dan-Nicu).

*

Cu 16 voturi "pentru" a fost adoptata solicitarea nr. 48652 din 04.09.2020 de revocare
a Hotararii Consiliului Local ill. 232/23.07.2020 de aprobare a documentatiei Plan
Urbanistic Zonal aferent imobilului situat pe str. Corneliu Coposu ill. 75C.
Cei doi cetateni prezenti la ~edinta, au ie~it din sala.
Se aproba informarea privind pHlngerea prealabila referitoare la solicitarea nr.
48652 din 04.09.2020.
DI consilier Balajel Teodor
9. Solicitarea nr. 46527126.08.2020 de abrogare a Hotararii Consiliului Local ill.
110/27.04.2017 privind modificarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de
finantare nerambursabila din bugetullocal al municipiului Zalau structurilor sportive
locale tara scop patrimonial participante la competitii sportive, regulament aprobat
10

pnn Hotararea Consiliului local al municipiului Zalau nr. 237/05.10.2015
modificarile ulterioare.

cu

Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
Dl eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduce Ioana-Maria - comisia sanatate, cultura, Invalamant, munca,
proteclie sociala ~i sport, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - comisia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt interventii? - Nu sunt.
"...... Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 18 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Ablineri? - 2 abtineri (dl Popan
Adrian ~i dl Labo Dorel).

*
Cu 18 voturi "pentru" a fost adoptata solicitarea ill. 46527/26.08.2020 de abrogare a
Hotararii Consiliului Local ill. 110/27.04.2017 privind modificarea Regulamentului
pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabiIa din bugetul local al
municipiului Zalau structurilor sportive locale lara scop patrimonial participante la
competitii sportive, regulament aprobat prin Hotararea Consiliului local al
municipiului Zalau ill. 237/05.10.2015 cu modificarile ulterioare.
Se aproba opinia juridica privind solicitarea nr. 46527/26.08.2020.
DI eonsilier Balajel Teodor

10.Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de licitatie, a pretului de pornire la
licitatie ~i a caietului de sarcini Intocmit In vederea vanzarii cantitatii de 41,42 mc de
masa lemnoasa fasonata provenita din fondul forestier proprietatea publica a
Municipiului Zalau.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
DI eonsilier Balajel Teodor - La acest proiect de hotarare nu particip la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 19 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Ablineri? - Nu sunt.

*
II

Cu 19 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea tipului
de licitatie, a pretului de pornire la licitatie ~ia caietului de sarcini Intocmit In vederea
vanzarii cantitatii de 41,42 me de masa lemnoasa fasonata provenita din fondul
forestier proprietatea publica a Municipiului Zalau.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 316

*

DI consilier Balajel Teodor
II.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii volumului de masa lemnoasa
stabilit pentru recoltare de catre Ocolul Silvie Stejarul Zalau pentru anul 2020 din
fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Zalau, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local ill. 386 din 16 decembrie 2019 ~i Hotararea Consiliului Local ill.
218 din 25 iunie 2020.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia economica, aviz favorabiI.
DI consilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabiI.
DI consilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
DI consilier Balajel Teodor - La acest proiect de hotarare nu particip la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 19 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii volumului de masa lemnoasa stabilit pentru recoltare de catre Ocolul
Silvie Stejarul Zalau pentru anul 2020 din fondul fore stier proprietatea publica a
Municipiului Zalau, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 386 din 16
decembrie 2019 ~i Hotararea Consiliului Local nr. 218 din 25 iunie 2020.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 317

*

DI consilier Balajel Teodor
12.Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Zalau a imobilului identificat In CF 7969, nr. cadastral 110/4.109/3/IX,
situat In municipiul Zalau, str. Gheorghe Doja, ill. 42, bI. D42, ap.9, parter.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia economic a, aviz favorabiI.
DI consilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabiI.
DI consilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
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Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Ablineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Zalau a imobilului identificat In CF
7969, nr. cadastral 1l0/4.109/3/IX, situat In municipiul Zalau, str. Gheorghe Doja,
nr. 42, bI. D42, ap.9, parter.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 318
DI consilier Balajel Teodor

*

13.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Programului anual de activitate
pentru Intretinere, reparatii curente ~i reparatii capitale strazi, Intretinere ~i reparatii
colectare ~i canalizare ape pluviale, Intretinere ~i amenajare cursuri de ape
necodificate, aprobat prin Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.286 din
27.08.2020, al SC Citadin Zalau SRL pentru anu12020.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabiI.
DI consilier Balajel Teodor - Daca sunt interventii? - Nu sunt.
DI consilier Labo Dorel - Exista utilaje care sa faca decolmatarea canale lor pluviale
la Citadin?
DI consilier Balajel Teodor - Da, au 0 asemenea instalatie care are 0 anumita
capacitate iar atunci cand nu ne descurcam apelam la Compania de Apa pentru ca au
un utilaj mai performant.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Ablineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea
modifidirii Programului anual de activitate pentru Intretinere, reparatii curente ~i
reparatii capitale strazi, Intretinere ~i reparatii colectare ~i canalizare ape pluviale,
Intretinere ~i amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat prin Anexa 1 la
Hotararea Consiliului Local nr.286 din 27.08.2020, al SC Citadin Zalau SRL pentru
anu12020.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 319

*
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Dl eonsilier Balajel Teodor
14.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau ~i a
bugetului institu!iilor finan!ate integral sau partial din venituri proprii ~i subven!ii
pentru anu12020.
Ini!iator: Primarul Municipiului Zalau.
Dl eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
Dl eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduee Ioana-Maria - comisia sanatate, cultura, lnvatamant, munca,
protectie sociala ~i sport, aviz favorabil.
Dl eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observa!ii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
,---. Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Zalau ~ia bugetului institu!iilor finan!ate integral sau
partial din venituri proprii ~i subven!ii pentru anul 2020.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 320

*

Dl eonsilier Balajel Teodor
IS.Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
a Municipiului Zalau pentru perioada 2021-2026.
Ini!iator: Primarul Municipiului Zalau.
Dl eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
Dl eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economica, aviz favorabil.
Dl eonsilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduee Ioana-Maria - comisia sanatate, cultura, lnvatamant, munca,
protectie sociala ~i sport, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - comisia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
Dl consilier Balajel Teodor - Daca sunt observa!ii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adopt at proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei
de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Zalau pentru perioada 2021-2026.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 321

*
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DI eonsilier Biiliijel Teodor

16.Proieet de hotarare privind Ineheierea unui aeord de organizare eveniment Intre
Munieipiul ZaHiu ~i PK Denim SRL, In seopul organizarii evenimentului "Haidat pa
la noi! Desehideti lada eu zestre salajeana".

-

Initiator: Primarul Munieipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - eomisia juridiea, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - eomisia eeonomiea, aviz favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - eomisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduee Ioana-Maria - eomisia sanatate, eultura, Invatamant, munea,
protectie soeiaHi~i sport, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - eomisia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - Daea sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proieetul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proieetul de hotarare privind Ineheierea unui
aeord de organizare eveniment Intre Munieipiul Zalau ~i PK Denim SRL, In seopul
organizarii evenimentului "Haidat pa la noi! Desehideti lada eu zestre salajeana".

*

Se adoptii hotiirarea nr. 322
DI eonsilier Biiliijel Teodor

*

17.Proieet de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de Organizare ~l
Funetionare pentru servieiile soeiale care funetioneaza In eadrul Directiei de
Asistenta Soeiala Zalau.
Initiator: Primarul Munieipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - eomisia juridiea, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - eomisia eeonomiea, aviz favorabil.
Dna eonsilier Tuduee Ioana-Maria - eomisia sanatate, eultura, Invatamant, munea,
proteetie soeiala ~i sport, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - eomisia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - Daea sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proieetul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*
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Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentelor de Organizare ~i Functionare pentru serviciile sociale care
functioneaza
In cadrul Directiei
de Asistenta Sociala Zalau.
,
"

*

Se adoptii hotiirilrea nr. 323
DI consilier BaHijel Teodor

*

18.Proiect de hotadire privind modificarea Hotararii Consiliului Local ill.
443/20.12.2018 ~i a Hotararii Consiliului Local nr. 331115.11.2019, modificate prin
Hotararea Consiliului Local nr. 228/25.06.2020, ce reglementeaza transportul public
local In comun In municipiul Zalau, prestat de SC Transurbis SA Zalau.
,-.

Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia economica, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
DI consilier Fazakas Nicolae - La acest proiect de hotarare nu particip la vot.
Dna consilier Gurzau Mariana - La acest proiect de hotarare nu particip la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 17 voturi. Impotri va? - Nu sunt. Abtineri? - 1 abtinere. (dl Labo
Dorel).

*

Cu 17 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind modificarea
Hotararii Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 ~i a Hotararii Consiliului Local ill.
331115.11.2019, modificate prin Hotararea Consiliului Local nr. 228/25.06.2020, ce
reglementeaza transportul public local In comun In municipiul Zalau, prestat de SC
Transurbis SA Zalau.

*

Se adoptii hotiirilrea nr. 324
DI consilier Balajel Teodor

*

19.Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local ill.
444 din 20.12.2018 privind aprobarea majorarii cuantumului cotizatiei anuale
datorata de Municipiul Zalau In calitate de membru asociat al Asociatiei Regionale
pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some~-Tisa.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia economica, aviz favorabil.
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Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - cOmlsia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
DI eonsilier BaHijel Teodor - Dadi sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotadire.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea
completarii Hotararii Consiliului Local nr. 444 din 20.12.2018 privind aprobarea
majorarii cuantumului cotizatiei anuale datorata de Municipiul Zalau In calitate de
membru asociat al Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Some~-Tisa.

*

Se adoptii hotiirlirea nr. 325

*

DI eonsilier Balajel Teodor
20.Proiect de hotarare privind emiterea acordului Municipiului Zalau In vederea
Intabularii dreptului de proprietate, In domeniul privat, asupra imobilului teren
intravilan neImprejmuit de 75 mp, liber de sarcini, necesar asigurarii tramei drumului
public strada Mircea cel Batran ~i trecerea acestuia din domeniul privat In domeniul
public al Municipiului Zalau.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - cOmlsiajuridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Fazakas Nieolae - comisia economic a, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI eonsilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind emiterea acordului
Municipiului Zalau In vederea Intabularii dreptului de proprietate, In domeniul
privat, asupra imobilului teren intravilan neImprejmuit de 75 mp, liber de sarcini,
necesar asigurarii tramei drumului public strada Mircea cel Batran ~itrecerea acestuia
din domeniul privat In domeniul public al Municipiului Zalau.

*

Se adoptii hotiirlirea nr. 326

*
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DI eonsilier Biiliijel Teodor
21.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Zalau Of. 271 din 27.08.2020 privind aprobarea Nomenclaturii stradale
a Municipiului Zalau.
Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
DI eonsilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna eonsilier Ture Mariana-Carmen - comisia pentru drepturile omului, aVlZ
favorabil.
DI eonsilier Biiliijel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind modificarea Anexei
la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Zalau nr. 271 din 27.08.2020 privind
aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Zalau.

*

Se adoptii hotiirarea nr. 327
DIVERSE

*

DI eonsilier Biiliijel Teodor - Inainte de a intra la capitolul diverse, a~ dori sa va
transmit cateva cuvinte, cateva ganduri. Fiind acum la final de mandat, constat ca
acest consiliu local, care a fost chemat In iunie 2016 sa gestioneze acest ora~, ~i-a
Iacut datoria. Noi, ne-am Iacut datoria ~i am cautat sa facem lucruri bune pentru
municipiu, sa asiguram dezvoltarea municipiului. Ati venit cu idei, ati venit cu solutii,
v-ati implicat, ati luat pozitie ~i Impreuna am reu~it sa promovam 1.784 de hotarari
de consiliu local. Multe, putine, cel mai mult conteaza ce au produs aceste hotarari
pentru ora~, daca Intr-adevar ora~ul s-a dezvoltat In aceasta perioada, daca cetatenii
sunt multumiti. Lucrurile Incep sa prinda contur, investitiile unele sunt finalizate
altele In derulare, mai avem proiecte pe fonduri europene In implementare ~iapreciez
ca activitatea dumneavoastra a fost una buna, 0 activitate vizibila. Va urez succes In
continuare celor care candidati pentru un viitor mandat iar tuturor deopotriva va
multumesc ~iapreciez activitatea dumneavoastra In consiliullocal. Va felicit In nume
personal pentru tot ce ati Iacut pentru a gestiona lucrurile cat mai bine In ora~ul
nostru. Va doresc multa sanatate ~i mult bine tuturor.

18

DI lonel Ciont - Doamnelor si
, domnilor consilieri! Mi-as, fi dorit din tot sufletul ca
aceasta ~edinta ordinara, ultima din acest mandat de patru ani sa aiba loc cu prezenta
dumneavoastra fizica, aici In sala Avram Iancu. La solicitarea colegei noastre, doctor
Amalia Gavrilut, medic care se afla In prima linie In lupta cu noul coronavirus ~i In
urma discutiilor avute cu conducerea DSP, am optat ca aceasta ~edinta sa aiba loc In
mediul on-line. De ce am vrut ca ~edinta sa se desIa~oare fizic? Pentru a va putea
privi In ochi pe fiecare ~ia va spune, da, vA MUL TUMESC, sa va spun eftImpreuna
In ace~ti patru ani am reu~it sa facem multe lucruri bune pentru ora~ul nostru.
Calitatea de ales local, de consilier, de primar, nu este 0 recompensa pe care 0 prirnim,
este mai degraba 0 sarcina uneori complicata pe care ti-o da electoratul, 0 sarcina de
care trebuie sa ne achitam fiecare dintre noi, cu responsabilitate ~i cu demnitate.
Pe de alta parte, dumneavoastra puteti constata ca adrninistratia nu este 0 treaba
simpla, ba dimpotriva, este 0 treaba complicata ~i mereu avem de Invatat. In
adrninistratie mereu apar lucuri noi. Oridit am Invata Insa, trebuie sa recunoa~tem ca
nu suntem perfecti, spunem lucruri nepotrivite, facem uneori lucruri nepotrivite,
cadem, ne ridicam, Invatam dar mergem mai departe. A~a am Iacut ~inoi In cei patru
ani. Am mers Intotdeauna mai departe ~i am Incercat sa gasim solutii pentru cetatenii
din municipiul nostru. Mai sunt Inca multe lucruri de Iacut pentru ora~ul nostru. Cu
Intelepciune, cu rabdare, cu profesionalism, sunt convins ca daca yom avea un nou
mandat, dumneavoastra cei care candidati pe liste pentru consiliullocal, yom ajunge
la tintele pe care ni Ie-am propus. Zice Nicolae Iorga Intr-un citat "Fa ca acolo pe
unde treci sa fie mai bine ca Inainte". Eu, a~ Indrazni sa spun ca noi Impreuna In cei
patru ani, am Iacut ca In ora~ul nostru sa fie mai bine sau ceva mai bine ca Inainte,
pentru ca In perioada urmatoare, In urmatorii doi, trei ani, Intr-adevar proiectele care
sunt Incepute vor fi finalizate ~i vor transforma ora~ul nostru Intr-un ora~ modern,
prosper, Intr-un ora~ european, a~a cum ne-am dorit cu totii.
Am avut nu de putine ori pareri diferite dar am avut Intelepciune sa Intelegem ~i sa
acceptam ideea ca doi oameni se pot uita la acela~i lucru ~i sa-l perceapa cu totul ~i
cu totul diferit. Ceea ce ne-a unit pe toti a fost dorinta de a face bine pentru
comunitate. Cred efi aceste lucruri care ne-au unit, care ne-au tinut Impreuna trebuie
sa continue ~iindiferent de culoarea politica pe care 0 avem fiecare dintre noi pentru
ca a~a este, consiliul local este 0 structura cu 0 componenta erninamente politica.
Asta este una din legile democratiei dar indiferent de culoarea politica sau din partidul
din care facem parte, fiecare dintre noi are obligatia sa punem 0 cararnida la acest
edificiu care este ca ~i 0 casa mai mare ~i se cheama Zalau. Este important ce ramane
dupa noi ~ice lasam fiecare generatiilor viitoare. Cred ca In ace~ti patru ani dupa noi
~i dupa dumneavoastra, ramane ceva. ~i pentru acest lucru va multumesc. Va doresc
succes fiecaruia dintre dumneavoastra ~i sigur cu 0 parte sper sa ne revedem Intr-un
mandat viitor. Dumneavoastra In calitate de consilieri, iar noi cei care ne vedeti, aici
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la masa tot in calitatile ce Ie avem astazi. Dar asta depinde de votul ~i de increderea
pe care 0 sa 0 obtinem de la cetateni saptamana viitoare.
Daca m-ar intreba cineva daca pentru acest mandat am ceva regrete, a~ raspunde
foarte simplu: nu regret nirnic dar cu siguranta unele lucruri in mandatul viitor Ie voi
face altfel si
, mai bine.
Va multumesc ~i va doresc sanatate.
Dl consilier Chereche~ Dan - Nicu - A~ avea la proiectul

7 0 intrebare. Am avut
solicitari de la mai multi oameni de afaceri din zona parcului industrial. Daca prin
proiectul fif. 7 se va reabilita ~i strada S. Barnutiu pana la intrarea in incinta A.C.1.
Porolissum. Acolo sunt peste 25 de firme mai rnici, practic e un parc industrial al
unor firme mai rnici, ~i vrem sa ~tim daca va fi reabilitata strada.
fif.

Dl consilier Balajel Teodor - Noi am promovat in luna august

hotarare de consiliu
local in care am zis ca reabilitam str. Industriilor care tine de la bId. Mihai Viteazu
pana la sensul giratoriu care se va contura la poarta III de la Michelin. Vom continua
pe str. Valea Mitii, in prima etapa se va ajunge in zona IRE iar incepand de saptamana
viitoare 0 sa facem ni~te plombari extinse in zona respectiva pentru a avea drum
practicabil, dupa care yom veni cu 0 modernizare pe fonduri europene.
0

DI Chereches Dan-Nicu - Va multumesc. A~ dori sa multumesc tuturor colegilor,

am decis sa nu mai continui cu consiliul local dar am incredere ca noul consiliu va
face lucruri bune ca ~ipana acum.
DI consilier Fazakas Nicoalae - A~ vrea sa va multumesc ~i eu pentru relatia buna
pe care am avut-o impreuna, pentru intelegerea avuta la problemele mele mai
sensibile. Va multumesc
si
,
, va doresc succes.
Dna consilier Cri~an Dana - Cred ca am avut 0 colaborare buna in ace~ti patru ani.
Multumesc ~i eu colegilor din consiliullocal ~i executivului pentru ca ne-au pus la
dispozitie intotdeauna materialele pe care Ie-am solicitat. Cu siguranta, toate actiunile
noastre au avut in centru interesele cetateanului. Sa aveti toti succes in alegeri ~i sa
ne intalnim sanato~i.
DI consilier Popan Adrian - Va multumesc ca m-ati suportat, ca am invatat

adrninistratie. Va doresc succes in continuare ~i poate ca pe viitor dupa data de 27
septembrie cand 0 sa se a~eze consiliullocal sa tinem cont ca toti suntem Zalau.
Dna consilier Tuduce Ioana - A~ vrea ~i eu sa adresez multurniri in primul rand
colegilor din cornisii, pentru cultura, sanatate, invatamant. Chiar daca in anurnite
situatii am avut disensiuni, acestea s-au reglat pentru ca fiecare a urmarit interesul
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public. Va multumesc Inca odata tuturor, multumim colaboratorilor din primarie care
au fost de un real folos In anumite momente dificile, delicate ale acestui mandat. Mult
succes In continuare.

Dl consilier Labo Dorel -Vreau sa va critic pe cei din executiv pentru ca acum patru
ani ati tratat In mod diferit un proiect a unui cetatean de a anula un PUZ ~i acel PUZ
a fost anulat pe str. Pinului. Acest lucru nu s-a Intamplat azi. Am Inteles ca ati Invatat
ceva, In sensul ca apreciati munca din primarie, a celor care sunt angajati In comisia
de specialitate In urbanism, pe care Ii respect. Va multumesc celorlalti colegi din
consiliul local, celor cu care ne yom revedea In noul consiliu ~i celor pe care nu 0
sa-i revedem In noul consiliu. Mult succes In continuare tuturor.

Dl consilier Balajel Teodor - Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, declar
Inchisa ~edinta de astazi a Consiliului Local Zalau. Va doresc 0 zi buna tuturor.

PRESEDINTE DE SEDIN
TEODOR BAL~E
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