
PROCES VERBAL

Incheiat azi, 22 octombrie 2020, cu ocazia ~edintei extraordinare cu
convocare de IndaHia Consiliului Local al municipiului ZaHiucare s-a desIa~urat on-
line utilizand platforma inclusiv pentru vot CISCO WEBEX MEETING.

Accesul online pentru ceHitenii care doresc sa participe la ~edinta, se va
asigura prin intermediul platformei ZOOM.

Prezenta general a la ~edinta:
La lucrarile ~edintei Consiliului Local al municipiului Zalau, din partea

executivului Primariei participa urmatorii: dna Fazaca~ Marina-Bianca - secretar
general al Municipiului Zalau, dna Claudia Ardelean - director Directia
Administratie Publica, dl Fort Calin-Cristian - administrator public al Municipiului
Zalau, dna Cuibu~ Mariana - director Directia economica, dl Chi~ Marius-Claudiu _
director adjunct Directia economica, dl Curea Danut - director Direqia tehnica, dna
Onutan Mihaela - director Directia resurse umane, dna Conde Violeta -sef serviciu' , ,
IT.
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 20.10.2020, a anuntului de convocare, Intocmit In baza Dispozitiei
Primarului Municipiului Zalau, ill. 1325 din 20.10.2020.

Convocarea consilierilor la lucrarile ~edintei s-a asigurat prin comunicare
telefonica ~iprin e-mail, In ziua de 20.10.2020, cu precizarea datei, orei ~i a locului
de desIa~urare a ~edintei.
In continuare, am consemnat urmatoarele:
Dl consilier Fazakas Nicolae
Buna ziua! Declar deschise lucrarile ~edintei extraordinare, constatand ca sunt
prezenti 19 consilieri ai Consiliului Local Zalau, astfelIncat consiliul sa poata lucra
valabil, cvorumullegal este de minim 11 consilieri locali.

Precizez ca au fost convocati toti consilierii locali.
Consilierii prezenti sunt: dl consilier Talo~ Gheorghe, dl consilier Balajel Teodor, dl
consilier Popan Adrian-Alexandru, dl consilier Labo Ioan-Dorel, dl consilier Drago~
Raul-Bogdan, dl consilier Lakatos Alexandru, dl consilier Bogdan Zsolt-Mikl6s, dna
consilier Tuduce Ioana-Maria, dl consilier Groza-Blja Silvestru-Mircea, dna
consilier Gurzau Mariana-Lenuta, dl consilier Bancea Gheorghe, dna consilier



Cri~an Mariana-Dana, dl consilier Fazakas Nicolae, dna consilier Ciobanu Anda-
Maria, dna consilier Gavrilut Amalia-Ioana, dl consilier Haller Otto, dl consilier
Bercean Dan-Vasile.
Lipse~te: dna consilier Turc Mariana-Carmen.
Avand In vedere ca ~edinta se desIa~oara on-line, va rog sa va Inregistrati prezenta
pe platforma on-line.
Dl consilier Iancu Salajanu Dinu a anuntat ca este prezent dar nu a reu~it sa se
conecteze.
DI consilier Fazakas Nicolae - solicit avizul comisiilor de la pre~edintele fiecarei
comisii pentm proiectele de hotarari:
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finante - aviz favorabil.
DI consilier 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 consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia pentru administratie publica locala,
juridica, de disciplina ~irelatii cu cetatenii - aviz favorabil.
Dna consilier Tuduce Ioana-Maria - comisia pentm sanatate, cultura, 1nvatamant,
munca, protectie sociala ~i sport - aviz favorabil.
Dna consilier Cri~an Dana - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minoritatilor, ordine publica - aviz favorabil.

DI consilier Fazakas Nicolae -Va solicit sa va exprimati votul pe platforma on line
pentm aprobarea ordinii de zi a prezentei ~edinte, a~a cum este primita In scris de
fiecare dintre dumneavoastra.

I.Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta ce va conduce
~edintele Consiliului local al municipiului Zalau in luna octombrie 2020.

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau ~i
bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii ~i subventii
aprobat pentm anul 2020.

3.Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a Municipiului
Zalau ~i administrarea Consiliului Local in proprietatea publica a Statului Roman,
a imobilelor terenuri In suprafata totala de 145.774 mp situate In extravilanul
Municipiului ZaIau, necesare realizarii lucrarii de utilitate publica de interes
national "Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, Intre DNIF, km 79+625-
DJ191C".
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4.Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al documentatiei
de urbanism Plan Urbanistic Zonal "SERVICII DE INTERES GENERAL -
STRADA MAcIESILOR", beneficiar Municipiul ZaHiu, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Zalau nr. 304 din 19.11.2014.

5.Proiect de hotarare privind modificarea Programului anual de activitate pentru
Intretinere, reparatii curente ~i reparatii capitale stdizi, Intretinere ~i reparatii
colectare ~i canalizare ape pluviale, Intretinere ~i amenajare cursuri de ape
necodificate, apobat prin HCL 319117.09.2020 al S.C. Citadin Zalau S.R.L.
pentru anul 2020, Anexa 1.

DIVERSE

DI consilier Fazakas Nicolae - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare ordinea de zi.
Cine este pentru? - 19 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.

DI consilier Fazakas Nicolae
I.Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta ce va conduce
~edintele Consiliului Local al municipiului Zalau In luna octombrie 2020.

Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
Comisii de Specialitate
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - Daca sunt observatii? - Nu sunt.,
Va rog sa faceti propuneri pentru alegerea unui nou pre~edinte de ~edinta.

DI consilier Talo~ Gheorghe - II propun pe domnul consilier Balajel Teodor.
Dl consilier Fazakas Nicolae - Daca mai sunt propuneri? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. Va rog sa lansati sesiunea de vot.
S-a conectat ~idl. consilier Zsolt Bogdan. Suntem prezenti 20.
Cine este pentru? - 17 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - dl consilier Balajel
Teodor.
DI consilier Talo~ Gheorghe ~idl consilier Zsolt Bogdan nu au reu~it sa voteze.

*
Cu 17 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind alegerea
pre~edintelui de ~edinta ce va conduce ~edintele Consiliului Local al municipiului
Zalau In luna octombrie 2020.
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*
Se adoptii hotiiriirea nr. 328

*
DI consilier Balajel Teodor - Buna dimineata! Va multumesc pentru
disponibilitatea dumneavoastra de a participa la aceasta ~edinta extraordinara.
Trecem printr-o situatie epidemiologic a complicata ~i recomand tuturor respectarea
cu strictete a masurilor dispuse de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

Supun la vot Procesul verbal al ~edintei Consiliului Local din data de 17
septembrie 2020. Mentionez ca la aceasta ~edinta au fost prezenti toti colegii
consilieri.
Dl consilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Abtineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobata, se trece la dezbaterea punctelor Inscrise pe aceasta.

2. Proiect de hotadire privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau ~i
bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii ~i subventii
aprobat pentru anu12020.

Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
Comisii de Specialitate
Dl consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia economic a, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Tuduce Ioana-Maria - comisia sanatate, cultura, Invatamant,
munca, protectie sociala ~i sport, aviz favorabil.
Dna consilier Cri~an Dana - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - Daca sunt observatii?
Dna consilier Tuduce Ioana - La acest proiect de hotarare nu particip la vot.
Am speranta ca noul consiliu local ne va sprijini In a recupera unele cheltuieli
materiale necesare functionarii Centrului de Excelenta .
DI consilier Balajel Teodor - Avand In vedere ca luna octombrie este ultima luna
din an cand consiliul local poate aproba ~i modifica lista de investitii se impun
rectificarile bugetare.
Avern rectificari bugetare pentru ~coala Porolissum, pentru programul ,,~coala dupa
~coala" iar la punctul 2 din referat, In baza Hotararii consiliului local ill. 28 din 03
februarie 2014, noi, consiliul local am hotarat sa Infiintam un centru judetean de
excelenta cu personalitate juridica.
Multumesc pe aceasta cale cadrelor didactice ~i elevilor pentru rezultatele excelente
obtinute prin acest centru.
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Prin ordinul 5562114.09.2020 finantarea se va face de la bugetul de stat prin
Ministerul Educatiei ~iCercetarii iar coordonarea prin Inspectoratul ~colar Judetean.
Noi aveam la inceput de an un buget de 586.860 lei. Pana la aceasta data s-au Iacut
plati de 362.860 lei, disponibilul fiind de 224.000 lei. Avand in vedere Ordinul de
Ministru, incepand cu data de 14 septembrie creditele necesare pentru aceasta
activitate vor fi asigurate de la bugetul de stat. In consecinta noi am realocat aceasta
suma. Sper ca in continuare acest centru sa beneficieze de sustinere financiara pentru
a-si desIasura activitatea., ,
La punctul 3 din referat, noi, municipiul Zalau avem un contract semnat cu DSP
Salaj prin care ne angajam sa sustinem activitatea cabinetelor medicale ~colare de
medicina generala ~identara. Bugetul acestei activitati a fost de 2 rnilioane 123 rnii
lei ~i in luna martie s-a decis ca ar fi bine sa asiguram personal medical in aceste
cabinete, astfel ca au fost angajate 3 cadre medicale. De asemenea s-au angajat ~i
banii necesari pentru plata personalului.
Pentru buna desIasurare a activitatii, in urma analizei efectuate de catre Directia" ,
econornica, este necesar sa suplimentam fondurile cu suma de 836.832 rnii lei iar
pentru cele 3 asistente cu suma de 72,5 rnii lei.
Prin legea 448/2016 privind Protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap se impunea ca 90% din credite sa fie asigurate din bugetul de stat. Pe
parcursul anului 2020 am venit cu rectificari succesive pentru a asigura veniturile
asistentilor personali ~ipersoanelor cu handicap. Vreau sa va informez ca am prirnit
de la bugetul de stat pentru un necesar de 16 rnilioane lei cca 7 rnilioane 252 rnii lei.
Municipiul Zalau a mai alocat din venituri proprii suma de 1 rnilion 500 rnii lei.
La data de 30 septembrie s-au pUititcca 11 rnilioane 734 rnii lei. Din analizele Iacute
reiese ca necesarullunar se ridica la aproximativ 1 rnilion 300 rnii lei. Se impune ca
pana la rectificarea bugetului de stat sa asiguram pentru luna octombrie creditele
necesare pentru a plati asistentii personali ~ipersoanale cu handicap.
In continuarea referatului se prezinta necesitatea asigurarii finantarii continuarii
proiectelor.
DI consilier Bancea Gheorghe - Legat de unitatile de invatamant aflate in faza de
reabilitare ~imodernizare, primaria s-a gandit sa modernizeze ~imobilierul din sali?
DI consilier BaHijelTeodor - Da, pe masura ce se vor identifica necesitatile.
DI consilier Bancea Gheorghe - In aceasta perioada cand trebuie sa asiguram
distantarea, mai sunt ~coli care au inca acele banci dubIe care sunt improprii pentru
desIa~urarea procesului didactic.
In ceea ce prive~te achizitia de echipamente IT pentru desIa~urarea activitatii on-
line, in ce stadiu se afla acest proiect?
DI consilier Balajel Teodor- Oferim asistenta tehnica ~i credite pentru partea de
igiena ~iprotectie cat ~ipentru a asigura echipamentul necesar pentru desIa~urarea
activitatii on-line.
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In luna august s-a implementat un ghid, in 18 sau 19 octombrie, acest ghid a devenit
din transparenta publica in ghid - forma finala in baza caruia se pot scrie proiectele
in vederea finantarii. Noi am stabilit deja 0 procedura de lucru cu ~colile tinand cont
de conditiile impuse de ghid astfelincat proiectele sa fie eligibile.
Noi suntem la dispozitia directorilor de ~coli cu personal specializat ~i capacitate
tehnica ~i ne dorim sa fim printre primele judete care depun proiectele pentru a
obtine rezultate bune.
DI consilier Bancea Gheorghe - Ar fi bine scrise proiectele la nivelul primariei cu
personalul specializat din primarie.
DI consilier Balajel Teodor- Datele cu specificatiile tehnice sunt necesare sa fie
furnizate de catre fiecare ~coala pentru ca personalul specializat din primarie sa poata
scrie proiectele. Cateva ~coli au ~i venit la primarie in vederea discutiilor vis-a vis
de aceste proiecte.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru? - 19 voturi. Impotriva? - Nu sunt. Ablineri? - Nu sunt.

*
Cu 19 voturi "pentru" a fost adoptat proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Zalau ~i bugetului institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii ~i subventii aprobat pentru anul 2020.

*
Se adoptii hotiirarea nr. 329

*
3.Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a Municipiului
Zalau ~i administrarea Consiliului Local in proprietatea publica a Statului Roman,
a imobilelor terenuri In suprafata totala de 145.774 mp situate In extravilanul
Municipiului ZaH'iu, necesarc rcalizarii lucrarii de utili tate publica de intcrcs
national "Varianta de ocolire a municipiului Zalau, ctapa 2, Intrc ON1 F, km 79+625-
DJ191C".

Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
Comisii de Specialitate
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.
Dna consilier Tuduce Ioana-Maria - comisia sanatate, cultura, invalamant,
munca, proteclie sociala ~i sport, aviz favorabil.
Dna consilier Cri~an Dana - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
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DI consilier Balajel Teodor - Dadi sunt observatii?
S-au facut toate demersurile cerute pentru a parcurge dit mai repede procedurile
necesare pentru a intra cat mai repede cu lucdiri.
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 treccrea din
proprietatea publica a Municipiului ZaJau ~i administrarea Consi]iu]ui Local In
proprietatea publica a Statului Roman, a imobilelor terenuri In suprafata totala de
145.774 mp situate In extravilanul Municipiului Zalau, necesare rcalizarii lucrarii
de utilitate publica de interes national "Varianta de ocolire a municipiului Zalau,
etapa 2, Intre DNIF, km 79+625-DJl91C".

*
Se adoptii hotiiriirea nr. 330

*
4.Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al documentatiei
de urbanism Plan Urbanistic Zonal "SERVICII DE INTERES GENERAL _
STRADA MAcIESILOR", beneficiar Municipiul Zalau, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Zalau ill. 304 din 19.11.2014.

Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
Comisii de Specialitate
DI consilier Drago~ Raul-Bogdan - comisia juridica, aviz favorabil.
DI consilier Balajel Teodor - comisia de 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 prelungirea
termenului de valabilitate al documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal
"SERVICII DE INTERES GENERAL - STRADA MAcIESILOR", beneficiar
Municipiul Zalau, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Zalau
ill. 304 din 19.11.2014.
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*
Se adoptii hotiirarea nr. 331

*
5.Proiect de hotarare privind modificarea 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, apobat prin HCL 319/17.09.2020 al S.C. Citadin Zalau S.R.L.
pentru anul 2020, Anexa 1.

Initiator: Primarul Municipiului Zalau.
Comisii de Specialitate
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 interventii?
DI consilier Popan Adrian - Sa nu uitati ca mai Intai trebuie reIacuta structura
subterana a strazilor, sa nu uitam de canalele tehnice pentru subtraversari, sa nu mai
spargem asfaltul ~idupa aceea sa turnam covorul asfaltic. Multumesc.
DI consilier Labo Dorel- Vad ca a ramas str. Mihai Eminescu pe lista de investitii
~i vreau sa Intreb daca exista ~anse sa se Intample ceva anul acesta avand In vedere
ca se lucreaza In zona obor pentru amenajarea unui spatiu de recreere ~i faptul ca
acolo sunt alunecari de teren. Daca nu se intervine la timp se lucreaza degeaba.
DI consilier Balajel Teodor -Pe str. Mihai Eminescu pot sa va spun ca am dat pe
lista de prioritati acest proiect al Companiei de Apa - POIM. Am dat aceasta strada
In urgenta a doua ~i eu cred ca anul acesta vor merge sa execute lucrari. Ne-am
propus sa asfaltam strada ~i sa facem un trotuar pe 0 parte ~i canal pluvial pentru a
nu produce pagube cetatenilor din zona. Am obtinut cu acordul cetatenilor ca
anumite limite de proprietate sa Ie rea~ezam pentru a rezulta un drum de 7-8 metri.
Pentru proiectul "Mobilitate urbana" am primit finantare pentru str. Mihai Eminescu
~i str. Valea Mitii. Deci 0 sa realizam acest proiect, 0 sa avem finantare inclusiv
pentru executia lucrarilor. Am Iacut promisiuni ferme ~ivrem sa ne tinem de cuvant.
Anul acesta 0 sa intervina firma care executa proiectul iar primaria va aduce strada
pentru a fi practicabila.
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
Programului anual de activitate pentru Intretinere, reparatii curente ~i reparatii
capitale strazi, Intretinere ~i reparatii colectare ~i canalizare ape pluviale, Intretinere
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~i amenajare cursuri de ape necodificate, apobat prin HCL 319117.09.2020 al S.C.
Citadin ZaIau S.R.L. pentru anul 2020, Anexa 1.

*
Se adoptii hotiirarea nr. 332

*
Dl consilier Baliijel Teodor
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, declar inchisa ~edinta de astazi a
Consiliului Local Zalau ~i va multumesc inca 0 data pentru implicare, va doresc
multa sanatate tuturor.

CONTRASEMNEAZA.
SECRET AR GENERAL,

MARINA~ZACA~

DTISIAPI AP/DI
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