
PROCES VERBAL

încheiat azi, 08 SEPTEMBRIE 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 si cu respectarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 111 din 26.03.2020.

Prezenţa generală la şedinţă: 18 consilieri.
Lipsesc: doamna consilier Mihaela Mureşan, doamna consilier Amalia Găvriluţ şi 
domnul consilier Zoltan Takacs.

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 Dan 

Curea — director Direcţia Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, dna 

Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse umane, 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 07.09.2021, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului Local, 
întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 1162 din 07.09.2021.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 07.09.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.

^ în continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Teodor Bălăjel - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de
deschise lucrările şedinţei. Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa on-line. Constat că sunt 
prezenţi 18 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 proiectul de hotărâre: 
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas 
finanţe - aviz favorabil.

astăzi. Declar

comisia de studii, prognoze economico sociale, buget.
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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.

pi Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
înainte de a vă exprima prin vot asupra proiectului de hotărâre pe ca vi l-am propus astăzi
aş vrea să fac câteva lămuriri vis - a - vis de urgenţa acestei şedinţe cu convocare de
îndată.
Aşa cum cunoaşteţi, municipiul Zalău are astăzi o creşă funcţională cu 76 de locuri şi 
una spre finalizare construită prin fonduri europe, în cartierul Brădet.
Acum suntem în etapa de dotare şi până la sfârşitul anului calendaristic o să fie dată în 
funcţiune şi această nouă creşă care are o capacitate de 55 de locuri.
Sigur, nu sunt suficientei Analizând nevoile la nivel de municipiu, Zalăul are nevoie de 
cel puţin 2-3 astfel de unităţi.
Cunoscând că la nivel naţional. Guvernul României derulează un program de construire 
de creşe, la începutul lunii iulie noi am solicitat Ministerului Dezvoltării să aibă în vedere 
nevoia comunităţii în care trăim şi să aprobe construirea a 3 creşe, una de dimensiuni mai 
mari.
La sfârşitul lunii august. Compania Naţională de Investiţii ne-a comunicat că este 
aprobată construirea unei creşe de dimensiuni mari cu 11 grupe pentru 110 locuri. în 
termen de 60 de zile noi trebuie să transmitem documentaţia necesară achiziţiei acestui 
proiect. Acestea au fost motivele pentru care am convocat această şedinţă, în ideea de a 
ne încadra în cele 60 de zile, ţinând cont şi de faptul că unele avize trebuie să stea în 
transparenţă. Nu vreau să pierdem această oportunitate de a construi această creşă. Prin 
proiectul de hotărâre de astăzi am propus dezlipirea unui teren intravilan de 5970 mp, 
necesar construirii acestei instituţii.

Vă mulţumesc.

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

din data de 08 septembrie 2021, orele 09:00

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în Municipiul 
Zalău, identificat în CF nr. 69097 Zalău nr. cadastral 69097 în suprafaţă totală de 
147751 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău .
Diverse
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Dl 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. 
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre înscris pe 
aceasta.

Dl consilier Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în Municipiul 
Zalău, identificat în CF nr. 69097 Zalău nr. cadastral 69097 în suprafaţă totală de 
147751 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău .
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, jmidică, 
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. 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 aprobarea dezlipirii 
imobilului teren situat în Municipiul Zalău, identificat în CF nr. 69097 Zalău nr.
cadastral 69097 în suprafaţă totală de 147751 mp, proprietatea publică a Municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 269

Diverse

Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt intervenţii la capitolul diverse? Nu sunt. 
Vă anunţ că următoarea şedinţă ordinară va avea loc in data de 30 septembrie 2021 
Mulţumim pentru participare! O zi frumoasă!

PREŞEDINTE DE SEDIN 
TEODOR BĂK^JEL CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 
MARINA-BIANC^AZACASo \


