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încheiat azi, 01 IULIE 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de
îndată a Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat on-line utilizând
platforma inclusiv pentru vot ZOOM şi cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr.
111 din 26.03.2020.
Prezenţa generală la şedinţă: 18 consilieri.
Lipsesc: domnul consilier Alexandru Lakatos şi doamna consilier Gabriela Olar.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului Zalău,
dl Călin Forţ - Administrator Public, d-na Marina Fazacaş - secretarul Municipiului
Zalău, d-na Claudia Ardelean- director Direcţia Administraţie Publică, d-na Mariana
Cuibuş —director Direcţia Economică, dl Gheorghe Pop — consilier al primarului, dl
Claudiu Chiş - director adj. Direcţia Economică, dl Dan Curea - director Direcţia
Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, dna Mihaela Onutan director Direcţia Resurse umane, dna Terezia Gavra - şef serviciu D.U, 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 29.06.2021, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului Local,
întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 773 din 29.06.2021.
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 29.06.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de
desfăşurare a şedinţei,
în continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Nicolae Fazakas - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Declar
deschise lucrările şedinţei. Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa on-line. Constat că sunt
prezenţi 18 de consilieri locali. Dl consilier Iulian Popiţ a pierdut conexiunea.
Au fost convocaţi toţi consilierii, şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările.
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri:
Dl consilier Nicolae Fazakas — comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - 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.
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Dl consilier lulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor — comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil
Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe a Consiliului Local al
Municipiului Zalău aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră.
Ordine de zi
pentru şedinţa extraordinară din 1 iulie 2021
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele
Consiliului local al municipiului Zalău în perioada iulie-septembrie 2021.
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea gestiunii directe ca modalitate de gestionare a
serviciului de iluminat public şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
către operatorul public S.C. Citadin Zalău S.R.L. şi aprobarea studiului de oportunitate
şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
3.Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.l la HCL nr.
50/20.02.2020 privind împrumutul BCR, în sensul introducerii la finanţare a unor noi
obiective de investiţii, precum şi introducerea obiectivelor de investiţii nefinalizate
pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul de la CEC Bank, rectificarea
bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2021 precum şi actualizarea listei de
investiţii aprobată pentru anul 2021.
Diverse
DI Ionel Ciunt - Supun spre aprobare ordinea de zi sub forma pe care aţi primit-o fiecare
dintre dumneavoastă, în sistem electronic. V-aş ruga să vă pronunţaţi prin vot dacă
sunteţi de acord cu această ordine de zi propusă.
S-a conectat şi domnul consilier Iulian Popiţ.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
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Dl consilier Nicolae Fazakas
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele
Consiliului local al municipiului Zalău în perioada iulie-septembrie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian - Adrian Popiţ - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Vă rog să faceţi propuneri.
Dl consilier Nicolae Fazakas - îl propun pe domnul consilier Teodor Bălăjel.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Dacă mai sunt propuneri? - Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi procedura de vot.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului Local al municipiului Zalău în perioada
aprilie-iunie 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 204
Dl consilier Nicolae Fazakas
Invit preşedintele de şedinţă ales să preia conducerea şedinţei.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Bună ziua şi vă mulţumesc pentru încrederea acordată şi
vom continua şedinţa cu convocare de îndată.
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea gestiunii directe ca modalitate de gestionare a
serviciului de iluminat public şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
către operatorul public S.C. Citadin Zalău S.R.L. şi aprobarea studiului de oportunitate
şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de
Legea nr.52/2003. în această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - 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 lulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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DI consilier lulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil
DI consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Vă precizez că trebuie reînnoit contractul de delegare a gestiunii privind serviciul de
iluminat public, deoarece expiră. începând cu 1 iulie 2021 trebuie să venim cu un contract
nou. Gestiunea serviciului de iluminat public a fost realizat de către Asocierea Neon
Lighting împreună cu S.C. Citadin SRL. Având în vedere modul cum s-a derulat
contractul, în urma analizei efectuate, putem continua numai cu S.C. Citadin. Vă
reamintesc că avem în implementare etapa I - iluminat public şi urmează ca în lunile
iulie-august să intrăm cu etapa II a proiectului de iluminat public. Acest proiect include
şi partea de telegestiune. Echipa Citadin poate oferi servicii de calitate pentru cetăţenii
municipiului Zalău.
Vă consult dacă sunt discuţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea
gestiunii directe ca modalitate de gestionare a serviciului de iluminat public şi atribuirea
directă a contractului de delegare a gestiunii către operatorul public S.C. Citadin Zalău
S.R.L. şi aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire a contractului
de delegare a gestiunii.
Se adoptă hotărârea nr. 205
Dl consilier Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.l la HCL nr.
50/20.02.2020 privind împrumutul BCR, în sensul introducerii la finanţare a unor noi
obiective de investiţii, precum şi introducerea obiectivelor de investiţii nefinalizate
pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul de la CEC Bank, rectificarea
bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2021 precum şi actualizarea listei de
investiţii aprobată pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Nicolae Fazakas — comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Alin Guler - Legat de învăţământ am văzut o reducere de 1254 mii lei care
nu îmi este clară.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Este vorba despre proiectele care se referă la unităţile de
învăţământ. O invit pe doamna director economic pentru lămuriri.
Dna Mariana Cuibuş-director economic - Bună ziua. Normal nu este o scădere
efectivă. Am rearanjat sumele pentru fiecare obiectiv de investiţii. în ceea ce priveşte
finanţarea unităţilor de învăţământ la unele a scăzut contribuţia pe care noi o avem iar la
altele se va derula în anul următor. Nu există nici o problemă din punct de vedere al
neasigurării sumelor. Se va asigura suma necesară pentru finalizarea obiectivelor.
Dl consilier Teodor Bălăjel — Mulţumim. Vă asigur că nu vor exista diminuări de sume
la nici un capitol de la învăţământ care să pună în pericol nerealizarea proiectelor pe
unităţi de învăţământ.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 19 voturi,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea şi
modificarea anexei nr.l la HCL nr. 50/20.02.2020 privind împrumutul BCR, în sensul
introducerii la finanţare a unor noi obiective de investiţii, precum şi introducerea
obiectivelor de investiţii nefmalizate pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul
de la CEC Bank, rectificarea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2021 precum
şi actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2021.
*

Se adoptă hotărârea nr. 206
Diverse
Dl consilier Bălăjel Teodor
Vă anunţ că în ultima joi din lună vom avea şedinţa ordinară de consiliu local.
Mulţumim!O zi frumoasă!
PREŞEDINTE DE SBD
TEODOR BĂI/ÂJEL
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