
PROCES VERBAL

încheiat azi, 13 DECEMBRIE 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare cu 
convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat online 
şi cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 26.03.2020.

Prezenţa generală la şedinţă: 17 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 Dan Curea - director Direcţia Tehnică, d-na Mureşan Loredana 

- şef serviciu Direcţia Administraţie Publică, dna Rodica Ciurte-şef serviciu, dl Cristian 

Dobra-sef serviciu.
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Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău în data de 13.12.2021, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 1683 din 
13.12.2021.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 13.12.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei. - ' .
A

In continuare, am consemnat următoarele:
DI consilier Teodor Bălăjel
Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Declar deschise lucrările şedinţei de 

Consiliu Local al Municipiului Zalău cu convocare de îndată.
Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa online.
Constat că sunt prezenţi 17 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 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 Iulian-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
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Bună dimineaţa! înainte de a vă supune spre aprobare 
Ordinea de zi aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră în sistem electronic.

Ordine de zi
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău 

din data de 13 decembrie 2021, orele 15.00

1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, 
pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea sistemului de iluminat public din 
Municipiul Zalău, etapalll” şi aprobarea participării la Programul privind creşterea
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pentru ordinea de zi.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
■i

Dl consilier Teodor Bălăjel - In data de 12.10.2021, Ministerul Mediului Apelor şi 
Pădurilor prin Ordinul 1866 a lansat deschiderea sesiunii de finaţare şi a ghidului pentru 
proiectul de tip - Creşterea eficienţei energetice a infrastucturii de iluminat public. 
Proiectul este administrat de Fondul pentru Mediu, Finanţarea se acordă în procent de 
100% din cheltuielile eligibile a unui obiectiv de investiţii în cadrul unui proiect închis, 
într-o singură cerere de finanţare şi în limita sumelor care pot fi pentru fiecare categorie 
de solicitant. Municipiul Zalău fiind un municipiu de rang II, suma maximă alocată este 
de 5 milioane de lei. La ora actuală avem un studiu de fezabilitate de tip DALI referitor 
la eficienţa energetică, iluminat public, infrastructură stradală, etapa III.
Un proiect poate fi notat cu maxim 100 de puncte. în urma analizei făcute cu direcţia 

„ tehnică, având în vedere indicatorii de eficienţă energetică cuprinşi în studiul DALI ştim 
că vom fi punctaţi cu 70 de puncte. Municipiul Zalău propune o contribuţie proprie de 
20% la acest proiect de creştere a eficienţei energetice a iluminatului public.
Dacă era finalizat şi proiectul tehnic mai puteam obţine maxim 10 puncte.
Ne dorim să depunem cât mai repede această documentaţie pentru că sesiunea de proiecte 
este una competitivă şi are o finanţare limitată.
Apreciez că aceste proiecte vor acoperi peste 95% din sistemul de iluminat public. Acesta 
fiind motivul pentru care azi v-am convocat în şedinţă de Consiliu Local de îndată.
Dl consilier Teodor Bălăjel
1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, 
pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea sistemului de iluminat public din 
Municipiul Zalău, etapalll” şi aprobarea participării la Programul privind creşterea
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public.
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.

i

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 Iulian-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 
Dacă sunt intervenţii?
Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor consilieri!
Un argument în plus faţă de ceea ce v-a spus dl viceprimar Teodor Bălăjel. 
în ultimele zile s-a urmărit platforma unde se încarcă acest tip de proiecte. S-a observaţ 
că zilnic valoarea scade cu o sumă consistentă. Dimineaţă am hotărât să avem această 
şedinţă, şansele noastre fiind foarte bune în a obţine finanţarea.
Dl consilier Teodor Bălăjel 
Dacă mai sunt intervenţii? Nu sunt.
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 17 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, etapalll” şi aprobarea 
participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infi”astructurii de
iluminat public.

Se adoptă hotărârea nr. 371

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

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL,

'/?/ MARINA-BIANCA FAZACAS

PREŞEDINTE DE 
TEODOR BĂLĂJEL
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