PROCES VERBAL
încheiat azi, 12 OCTOMBRIE 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat on-line utilizând
platforma pentru vot CISCO WEBEX MEETING şi cu respectarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 111 din 26.03.2020.
Accesul Online pentru cetăţenii care doresc să participe la şedinţă, se asigură
prin intermediul platformei ZOOM.
Prezenţa la şedinţă: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului
Zalău, dl Călin Fort - Administrator Public, 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 Dan Curea — director Direcţia Tehnică, dna Ramona Butcovan —şef serviciu, dna'
Terezia Gavra -şef serviciu, 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 07.10.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei
^Primarului Municipiului Zalău, nr. 1328 din 07.10.2021, 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 07.10.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului
de desfăşurare a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:
DI consilier Nicolae Fazakas - preşedinte de şedinţă
Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi.
Declar deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Zalău. Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.

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.
In continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Nicolae Fazakas
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de
hotărâri:
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - 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.
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.
pi Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
înainte de a vă supune spre aprobare ordinea de zi vreau să vă mulţumesc pentru
participare şi interes. Sunt câteva proiecte de hotărâre propuse care trebuie aprobate
până la următoarea şedinţă ordinară, deoarece sunt cu termene, sunt proiecte privind
ajustarea preţurilor şi proiectul privind cinematograful „Scala” şi proiectul privind
construirea noii creşe.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Zalău aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră, în
sistem electronic.
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Ordine de zi
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău
din data de 12 octombrie 2021, orele 9.00
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce
şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada octombrie - decembrie
2021.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de utilitate publică propuse prin
documentaţia de urbanism în etapa de elaborare - P.U.Z. pentru reglementarea unei
zone de instituţii şi servicii de interes public cu funcţiuni complementare, în vederea
introducerii în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din
parcela Repaus.
3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii "Construire şi dotare creşă în municipiul Zalău, str. Bistriţei, nr.5, judeţul
Sălaj”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
lucrărilor de „Construire bazin subteran de acumulare apă în Piaţa Obor” şi
aprobarea modificării documentaţiei tehnico-economice aferentă lucrării „Reparaţii
capitale strada Petre Dulfu - rigolă, covor asfaltic carosabil şi accese proprietăţi” din
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
5.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la
poziţia 326, cod SJII-a-B-04988, de la adresa str. Comeliu Coposu, nr. 19, ap. 1 din
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la
poziţia 325, cod SJII-a-B-04986, de la adresa str. 22 Decembrie 1989, nr. 18, ap. 9
din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
V.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea apartamentului 5 şi 6 situat la etajul I al imobilului
monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 319, cod
SJ-II-m-B-04983, cu denumirea “Casă” de la adresa Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 8
din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la
poziţia 326, cod SJII-a-B-04988, de la adresa str. Comeliu Coposu, nr. 51 din
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr. 62526 din
28.08.2019 aferent realizării obiectivului de investiţii: „Trotuare şi pistă de biciclete
bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166, în sensul ajustării preţului acestuia.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr.
68306/20.09.2019 aferent realizării obiectivului de investiţii: „Modernizare coridor
integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. Gh. Doja”, SMIS 122136, în sensul
ajustării preţului acestuia.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr.
87015/02.12.2019 aferent realizării obiectivului de investiţii: "Modernizare coridor
integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. C. Coposu - A. lancu”, SMIS 122136,
în sensul ajustării preţului acestuia.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr.
2721/17.01.2020 aferent realizării obiectivului de investiţii: „ Amenajare de spaţii
verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău - etapa 1”, SMIS
121975, în sensul ajustării preţului acestuia.
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent documentaţiei
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a obiectivului de investiţii
„Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea cinematografului Scala din
municipiul Zalău, judeţul Sălaj”.
Diverse.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Dl Ionel Ciunt
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl consilier Alexandru Lakatos a pierdut conexiunea.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
Dl consilier Nicolae Fazakas
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce
şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada octombrie - decembrie
2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ - 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
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 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.
Dl consilier Alexandru Lakatos a pierdut conexiunea.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului
Zalău în perioada octombrie - decembrie 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 301
Dl consilier Teodor Bălăjel - Bună dimineaţa!
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de utilitate publică propuse prin
documentaţia de urbanism în etapa de elaborare - P.U.Z. pentru reglementarea unei
zone de instituţii şi servicii de interes public cu funcţiuni complementare, în vederea
introducerii în intravilan a terenurilor situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din
parcela Repaus.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - 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, fineuiţe - 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 Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
5

Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Dl consilier loan Şerban a pierdut conexiunea.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind aprobarea
obiectivelor de utilitate publică propuse prin documentaţia de urbanism în etapa de
elaborare - P.U.Z. pentru reglementarea unei zone de instituţii şi servicii de interes
public cu funcţiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor
situate în Păşunea Şes Mic, Şes Mare din parcela Repaus.
*

Se adoptă hotărârea nr. 302
3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii "Construire şi dotare creşă în municipiul Zalău, str. Bistriţei, nr.5, judeţul
Sălaj”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - 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.
DI 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 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? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
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Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind predarea către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania
Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii "Construire şi dotare creşă în municipiul
Zalău, str. Bistriţei, nr.5, judeţul Sălaj”.
Se adoptă hotărârea nr. 303
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
lucrărilor de „Construire bazin subteran de acumulare apă în Piaţa Obor” şi
aprobarea modificării documentaţiei tehnico-economice aferentă lucrării „Reparaţii
capitale strada Petre Dulfu - rigolă, covor asfaltic carosabil şi accese proprietăţi” din
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - 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.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Alin Guler - S-au făcut măsurători privind debitul actual al izvorului
şi timpul de umplere al cisternei?
Din punctul meu de vedere, la izvorul actual, printr-o conductă adusă la limita
proprietăţii mi se pare o idee mult mai bună.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Este nevoie de bazinul subteran pentru reducerea la
jumătate a timpului de umplere a cisternei.
Evident, vom măsura şi debitul.

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
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Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 1 vot (Alin Guler).
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Construire bazin subteran
de acumulare apă în Piaţa Obor” şi aprobarea modificării documentaţiei tehnicoeconomice aferentă lucrării „Reparaţii capitale strada Petre Dulfu - rigolă, covor
asfaltic carosabil şi accese proprietăţi” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
*

Se adoptă hotărârea nr. 304
*

5.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la
poziţia 326, cod SJ-II-a-B-04988, de la adresa str. Comeliu Coposu, nr. 19, ap. 1 din
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ - 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.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru a fost adoptat Proiect de hotărâre privind neexercitarea
dreptului de preemţiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris
în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 326, cod SJ-II-a-B-04988, de la
adresa str. Comeliu Coposu, nr. 19, ap. 1 din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
*

Se adoptă hotărârea nr. 305
*

6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentm cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la
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poziţia 325, cod SJ-II-a-B-04986, de la adresa str. 22 Decembrie 1989, nr. 18, ap. 9
din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - 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.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Zoltan Takacs nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind neexercitarea
dreptului de preemţiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris
în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 325, cod SJ-II-a-B-04986, de la
adresa str. 22 Decembrie 1989, nr. 18, ap. 9 din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
*

Se adoptă hotărârea nr. 306
*

7.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea apartamentului 5 şi 6 situat la etajul I al imobilului
monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 319, cod
SJ-II-m-B-04983, cu denumirea “Casă” de la adresa Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 8
din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - 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
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru a fost adoptat Proiect de hotărâre privind neexercitarea
dreptului de preemţiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea apartamentului 5
şi 6 situat la etajul I al imobilului monument istoric, înscris în Lista Monumentelor
Istorice 2015 la poziţia 319, cod SJ-II-m-B-04983, cu denumirea “Casă” de la adresa
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 8 din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
*

Se adoptă hotărârea nr. 307
*

8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la
poziţia 326, cod SJ-II-a-B-04988, de la adresa str. Comeliu Coposu, nr. 51 din
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ - 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.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind neexercitarea
dreptului de preemţiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris
în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 326, cod SJ-II-a-B-04988, de la
adresa str. Comeliu Coposu, nr. 51 din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Se adoptă hotărârea nr. 308
9.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr. 62526 din
28.08.2019 aferent realizării obiectivului de investiţii: „Trotuare şi pistă de biciclete
bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166, în sensul ajustării preţului acestuia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - 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
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind modificarea
Contractului de lucrări nr. 62526 din 28.08.2019 aferent realizării obiectivului de
investiţii: „Trotuare şi pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166,
în sensul ajustării preţului acestuia.
Se adoptă hotărârea nr. 309
lO.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr.
68306/20.09.2019 aferent realizării obiectivului de investiţii: „Modernizare coridor
integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. Gh. Doja”, SMIS 122136, în sensul
ajustării preţului acestuia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru a fost adoptat Proiect de hotărâre privind modificarea
Contractului de lucrări nr. 68306/20.09.2019 aferent realizării obiectivului de
investiţii: „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. Gh.
Doja”, SMIS 122136, în sensul ajustării preţului acestuia.
*

Se adoptă hotărârea nr. 310
*

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr.
87015/02.12.2019 aferent realizării obiectivului de investiţii: "Modernizare coridor
integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. C. Coposu - A. lancu”, SMIS 122136
în sensul ajustării preţului acestuia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ - 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.

Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
’
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru" a fost adoptat Proiect de hotărâre privind modificarea
Contractului de lucrări nr. 68306/20.09.2019 aferent realizării obiectivului de
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investiţii: „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. Gh.
Doja”, SMIS 122136, în sensul ajustării preţului acestuia.
Se adoptă hotărârea nr. 311
12.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de lucrări nr.
2721/17.01.2020 aferent realizării obiectivului de investiţii: ,, Amenajare de spaţii
verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău - etapa I”, SMIS
121975, în sensul ajustării preţului acestuia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - 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.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind modificarea
Contractului de lucrări nr. 2721/17.01.2020 aferent realizării obiectivului de
investiţii: „ Amenajare de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
Municipiul Zalău - etapa I”, SMIS 121975, în sensul ajustării preţului acestuia.
*

Se adoptă hotărârea nr. 312
*

13.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent documentaţiei
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a obiectivului de investiţii
„Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea cinematografului Scala din
municipiul Zalău, judeţul Sălaj”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - 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.
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? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind actualizarea
devizului general aferent documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de
fezabilitate, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi
extinderea cinematografului Scala din municipiul Zalău, judeţul Sălaj”.
*

Se adoptă hotărârea nr. 313
Diverse:
Dl consilier Teodor Bălăjel
Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi
frumoasă!
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