
PROCES VERBAL

încheiat azi, 04 NOIEMBRIE 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare cu 
convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat cu 
prezenţa fizică şi cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 26.03.2020.

Prezenţa generală la şedinţă: 19 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului Zalău, 
d-na Marina Fazacaş - secretarul Municipiului Zalău, d-na Mariana Cuibuş -director 

Direcţia Economică, dl Claudiu Chiş - director adj. Direcţia Economică, dl Gheorghe 

Pop - consilier al primarului, dl Vlad Petre - arhitect şef, dl Dan Curea - director Direcţia 

Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, dna Mihaela Onutan - 

director Direcţia Resurse umane, d-na Mureşan Loredana - şef serviciu Direcţia 

Administraţie Publică, d-na Violeta Conde - şef serviciu TIC, reprezentanţii presei. 
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău în data de 02.11.2021, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 1468 din 
02.11.2021.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 02.11.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.

Au fost luate toate măsurile de siguranţă în ceea ce priveşte prevenirea infectării 
cu virusul SARS-CoV-2.
A

In continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Teodor Bălăjel - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Declar 

deschise lucrările şedinţei.
9 9

Constat că sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Zalău, astfel 
încât consiliul să poată lucra valabil, cvorumul legal este de minim 11 consilieri locali. 
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 hotărâre: 
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Teodor Bălăjel, dl consilier Gheorghe Bancea, dl 
consilier Dan Bercean, dl consilier Claudiu Bujor, dl consilier Mihai Crişan, dl consilier 

Râul Dragoş, dl consilier Nicolae Fazakas, dna consilier Amalia Găvriluţ, dl consilier 

Alin Guler, dl consilier Alexandru Bora, dna consilier Ramona Goga, dl consilier 

Alexandru Lakatos, dl consilier Florin Morar, dna consilier Mihaela Muresan, dnă
' 9 ”
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consilier Gabriela Olar, dl consilier Bogdan Şerban, dl consilier Zoltan Takacs, dl 
consilier Gheorghe Taloş, dna consilier Ioana Tuduce.
Lipsesc; domnii consilieri Iulian Popit şi Bogdan Zsolt.
îl invit pe domnul primar să facă câteva precizări şi să prezinte ordinea de zi.
Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa! înainte de a vă supune spre aprobare Ordinea de zi 
aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră în sistem on-line, vă informez că 
proiectul nr. 4. - cel referitor la actualizarea tarifelor ca efect al modificării structurii 
costurilor îl retrag de pe ordinea de zi.
Am solicitat printr-o adresă către ECODES, punctual câteva clarificări şi justificări 
referitoare la tarife. în funcţie de răspunsul pe care îl vom primi se va discuta într-o 
şedinţă următoare.
Vă rog să înţelegeţi că este o problemă delicată. Nimeni nu doreşte creşterea de tarife dar 
nici nu vreau ca municipiul Zalău să ajungă într-o situaţie similară cu cea din sectorul 3. 
De aceea am vrut să aprofundăm cât se poate de bine justificarea operatorului economic. 
Vă rog să acceptaţi retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr. 4.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Zalău şi retragerea proiectului de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi din 
raţionamentele pe care vi le-am explicat.

Ordine de zi
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de

04 noiembrie 2021, orele 09:00

1 .Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local, în comisiile 
de evaluare a probei de interviu, în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru 
ocuparea fimcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiilor tehnico- 
aferente lucrărilor de “Reabilitare şi modernizare strada Căprioarei”, „Reabilitare şi 
modernizare strada Stânei” din municipiul Zalău, jud. Sălaj.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI 
pentru ”Modemizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău- etapa III”, în 
vederea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii 
de iluminat public, finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.
Diverse

economice

Discuţii, completări dacă sunt? Nu sunt.
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 Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local, în 

comisiile de evaluare a probei de interviu, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 consilier Teodor Bălăjel - Articolul 1 al acestui proiect de hotărâre se va adopta prin 

^ procedura de vot secret.
Dacă sunt discuţii?
Dl Ionel Ciunt - Propunerea iniţiatorului de proiect este ca din comisiile de concurs să 
facă parte reprezentanţi ai Consiliului Local nu consilieri locali.
Propunerea mea e făcută într-o logică a lucrurilor şi n-am vrut ca din aceste comisii să 
propun să facă parte consilieri locali pentru că ei sunt reprezentanţi ai partidelor politice. 
Am apreciat ca din comisii să facă parte reprezentanţi ai consiliului local din aparatul de 
specialitate a primarului care sunt Acţionari publici.
Rolul dânşilor este să aprecieze cât se poate de corect funcţiile de directori.

DI consilier Teodor Bălăjel - Toţi cei propuşi să facă parte din comisii sunt colegi de 
ai noştri care fac parte din consiliile de administraţie a şcolilor şi grădiniţelor.
Dacă mai sunt intervenţii?

9

Dnii consilieri Gabriela Olar şi Florin Morar nu participă la acest proiect de hotărâre. 
Rog colegii să întocmească şi să distribuie buletinele de vot.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va scrie cuvântul "DA" SAU „NU” în dreptul 
propunerii.

Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră vot nul.
Rog strângeţi buletinele de vot.

Invit membrii Comisiei Juridice să constate modul de exprimare a votului şi să 
centralizeze rezultatul acestuia în prezenţa d-nei secretar general.

Secretarul Comisiei Juridice anunţă rezultatul votului secret conform PV de 
stabilire a rezultatului votului secret.
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PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 04.11.2021

pentru STABILIREA REZULTATULUI VOTURILOR exprimate secret 
privind propunerea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local, în comisiile de 

evaluare a probei de interviu, în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ

preuniversitar de stat.

Examinând buletinele de vot rezultate în urma votului secret. Comisia Juridică 
prezintă următoarele concluzii:

Reprezentantul 
Consiliului Local

Nr. Nr.Nr. Denumirea unităţii de învăţământ şi adresa voturi voturicrt.
DA NU

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, loc
Zalău str. Gh. Doja nr.l3 A1. Cuibuş Mariana 17 0

Grădiniţa cu Program Prelungit
’Tinochio", loc. Zalău, str. Păcii nr.4

2. Pop Mocan Ramona 17 0

Grădiniţa cu Program Prelungit "Voinicel"
Zalău, str.Aleea Toamnei, nr IA3. Moroti Simona 17 0

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

4. Puşcaşloan 17 0

Grădiniţa cu Program Prelungit
„Licurici’Moc. Zalău, str.S. Barnuitiu,nr. H3

5. Radu Geanina 17 0

Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion
Creangă" loc. Zalau, str. Cloşca, nr.376. Chiş Marius 17 0

Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa cu 
Poveşti" loc. Zalău, str. Dumbrava, nr.l* 7. Şerban Carmen 17 0

Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticii
Isteţi" loc. Zalău, str. Sf. Vineri, nr. 78. Radu Geanina 17 0

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 loc. 
Zalău, str. Gh. Lazar, nr.29. Curea Dănuţ Cosmin 17 0

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

Ciulea Simona10. 17 0
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Şcoala Gimnazială "luliu Maniu" loc. Zalău, 
b-dul Mihai Viteazul nr. 35

Radu Geanina 17 011.

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

Dan Gabriela 17 012.

Şcoala Gimnazială "Gheorghe Lazăr” loc. 
Zalău, str. Gheorghe Lazăr, nr.3

Contraş Claudia 17 013.

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

Păuşan Margareta 17 014.

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

Curea Dănuţ Cosmin 17 015.

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

Onuţan Mihaela 17 016.

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

Butcovan Ramona 17 017.

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

Conde Violeta 17 018.

Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" loc.
Zalău, str.Crisan, nr. 15A

Predescu Adina 17 019.

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

Chiş Marius 17 020.

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

Pura Alexandru 17 021.

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" loc.
Zalău, str.T. Vladimirescu, nr. 5___________
Colegiul Naţional "Silvania" loc. Zalău, str 
Unirii, nr. 1

Ciurte Rodica 17 022.

Onuţan Mihaela 17 023.

Liceul Reformat "Wesselenyi" loc. Zalău, b-
dul Mihai Viteazul, nr.56/A
Liceul Ortodox "Sfântul Nicolae" loc. Zalău,
str. Crişan, nr. 15/A_______________

Dan Gabriela 17 024.

Părău Mariana 17 025.

DI consilier Teodor Bălăjel
Se adoptă art. 1 din proiectul de hotărâre conform rezultatelor din procesul verbal, cu 17 
„DA”.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun la vot proiectul de hotărâre, fără art. 1 
aprobat prin vot secret.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 17 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local, în comisiile de evaluare a probei de interviu, în 
vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea fUncţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

care s-a
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Se adoptă hotărârea nr. 345

Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiilor tehnico-economice 

aferente lucrărilor de “Reabilitare şi modernizare strada Căprioarei”, „Reabilitare şi 
modernizare strada Stânei” din municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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.
Discuţii dacă sunt? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de “Reabilitare şi modernizare 

strada Căprioarei”, „Reabilitare şi modernizare strada Stânei” din municipiul Zalău, jud. 
Sălaj.

Se adoptă hotărârea nr. 346

Dl consilier Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI 

pentru ”Modemizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău- etapa III”, în 

vederea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii 
de iluminat public, finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
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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.
Discuţii dacă sunt?
Dl Ionel Ciunt - Pentru clarificarea urgenţei acestui proiect, vă informez că primăria are 
o documentaţie tehnică privind iluminatul public al Zalăului din 2018. De atunci şi până 
astăzi am consumat din această documentaţie tehnică două etape privind modernizarea 
iluminatului public.
Am încercat să valorificăm orice oportunitate privind finanţarea europeană.
Luna trecută a mai apărut o oportunitate. Administraţia Fondului de Mediu finanţează 
din 25 octombrie şi proiecte privind înlocuirea corpurilor de iluminat public.
Este nevoie să modificăm şi să actualizăm documentaţia tehnică.
Deasemenea trebuie să modificăm şi lista de investiţii.
Dl consilier Teodor Bălăjel -Trebuie să aplicăm pentru etapa III a sistemului de 
iluminat public.
Reţeaua stradală va fi modernizată în proporţie de 95% prin cele trei etape.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 

documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru "Modernizarea sistemului de 

iluminat public din Municipiul Zalău- etapa III”, în vederea participării la Programul 
privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, finanţat prin 

Administraţia Fondului pentru Mediu.

Se adoptă hotărârea nr. 347

Diverse:

Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă nu mai sunt discuţii, vă doresc o zi frumoasă! 
Mulţumim pentru participare!

PREŞEDINTE DEŢ^DIN' 
TEODOR B AăJEL CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 
MARINA-BIANCATAZACAŞ


