PROCES VERBAL

încheiat azi, 12 MARTIE 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare 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: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii: - dna Fazacaş Marina Bianca - Secretar
General al Municipiului Zalău, dl Fort Călin - Administrator Public, dna Ardelean
Claudia - director Direcţia Administraţie Publică, dna Cuibuş Mariana - director
Direcţia Economică, dl Chiş Marius - director adjunct Direcţia Economică, dl Curea Dan
- director Direcţia Tehnică, dl Petre Vlad - Arhitect şef, dna Ciurte Rodica - şef serviciu,
reprezentanţi presă.
Invitaţi: - dl Oros Alin - director general S.C. Transurbis S.A. Zalău.
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 08.03.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului
Municipiului Zalău, nr. 283 din 08.03.2021, precum şi prin intermediul presei locale
(ordinea de zi a şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate
integral în ziarul local (Magazin Sălăjean).
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 08.03.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de
desfaşur<u*e a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:
A

Dl consilier Bălăjel Teodor - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Declar
deschise lucrările şedinţei. Au fost convocaţi toţi consilierii. Rog colegii să-şi
înregistreze prezenţa on-line. Constat că sunt prezenţi toţi cei 21 de consilieri locali,
şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările.
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectul de hotărâri:

Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2021 face câteva modificări la
Legea Educaţiei, în sensul că modifică unele facilităţi la transportul pentru elevi şi
studenţi. Această ordonaţă intră în vigoare odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial şi
are un termen maxim până când noi trebuie să ne aliniem acesteia respectiv 15 martie
2021. Suntem obligaţi să facem această modificare conform noii Legi.
Supun spre aprobare ordinea de zi.
ORDINE DE ZI
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău
din data de 12 martie 2021, orele 9.00

1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr.
331/15.11.2019, cu modificările ulterioare, ce reglementează transportul public local în
comun în municipiul Zalău, prestat de SC Transurbis SA Zalău.
DIVERSE
Dl consilier Bălăjel Teodor
V-aş ruga să vă pronunţaţi prin vot dacă sunteţi de acord cu această ordine de zi propusă.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre înscris pe
aceasta.
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Dl consilier Bălăjel Teodor
1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr.
331/15.11.2019, cu modificările ulterioare, ce reglementează transportul public local în
comun în municipiul Zalău, prestat de SC Transurbis SA Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt discuţii, completări?
Dl consilier Fazakas Nicolae - La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dna consilier Goga Ramona - Există o soluiţie pentru a fi gratuit integral abonamentul
pentru studenţi? Eventual susţinută din bugetul local?
Dl consilier Bălăjel Teodor - Din păcate nu se poate pentru că tocmai în acest sens s-a
emis OUG la care am făcut referire. Consiliul local nu poate schimba o horărâre de
guvern sau o lege.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să
lansaţi procedura de vot.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
A

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi
a Hotărârii Consiliului Local nr. 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare, ce
reglementează transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat de SC
Transurbis SA Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 57
Diverse: dl consilier Bancea Gheorghe - Am rugămintea ca pentru şedinţa următoare
dacă este posibil să fie pregătit proiectul privind schimbarea destinaţiei terenului din
zona Casnica.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Este în discuţie deja acest proiect. S-a discutat şi cu
domnul primar şi cu colegii de la Direcţia Tehnică.
Dl consilier Guler Alin - Primesc multe sesizări de la cetăţeni privind toaletarea
copacilor. Mi se pare că nu este făcută corect.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Cei care se ocupă de zonele verzi sunt specialişti în
horticultura. Una este toaletarea arborilor din grădină alta este toaletarea arborilor
ornamentali. Acolo unde se taie copacii vă spun că se taie pentru că ori sunt bătrâni ori
există solicitare de la cetăţeni pentru că produc deranj. Pentru fiecare tăiere a arborilor
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se solicită avizele conform procedurilor, legislaţiei şi regulamentului aprobat.
Dl consilier Bercean Dan - Spargerile din zona industrială îngreunează traficul şi se
distrug maşinile. Ii rog pe cei de la tehnic sau pe cei care se ocupă de aceste lucruri să ne
spună în cât timp se va rezolva? Când vor fi astupate gropile?
Dl consilier Bălăjel Teodor - Săptămâna viitoare se rezolvă.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună
tuturor.

PREŞEDINTE DESED
TEODOR BĂLAJEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
marina-biancăt^azacaş
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