
PROCES VERBAL

încheiat azi, 13 MAI 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Zalău.

Prezenţa la şedinţă: 20 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 Claudia Ardelean- director Direcţia Administraţie Publică, 
d-na Cuibuş Mariana -director Direcţia Economică, dl Pop Gheorghe - consilier al 
primarului, dl Curea Dan — director Direcţia Tehnică, dl Pura Alexandru - director 

Direcţia Patrimoniu, dna Onuţan Mihaela — director Direcţia Resurse umane, dl Petre 

Vlad — arhitect şe, 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 07.05.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei 
Primarului Municipiului Zalău, nr. 539 din 07.05.2021, 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 07.05.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului 
de desfăşurare a şedinţei.
II continuare, am consemnat următoarele:

Dl consilier Bălăjel Teodor - preşedinte de şedinţă

Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi.

Declar deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, constatând că sunt prezenţi 20 consilieri ai Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, astfel încât consiliul să poată lucra valabil, cvorumul legal este de minim 11 
consilieri locali.
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Bălăjel Teodor, dna consilier Tuduce loana- 

Maria, dna consilier Găvriluţ Amalia-Ioana, dna consilier Goga Ramona-Ioana, dna
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consilier Olar Gabriela-Carmen, dl consilier Bujor Claudiu-Vasile, dl consilier Taloş 

Gheorghe, dl consilier Crişan Mihai, dl consilier Bercean Dan-Vasile, dl consilier 

Guler Alin-Viorel, dl consilier Dragoş Raul-Bogdan, dl consilier Lakatos 

Alexandru, dl consilier Bogdân Zsolt-Miklos, dl consilier Morar Florin, dl consilier 

Popiţ lulian-Adrian, dl consilier Şerban loan-Bogdan, dna consilier Mureşan 

Mihaela, dl consilier Takacs Zoltan, dl consilier Bancea Gheorghe.
Pentru începutul şedinţei avem pe ordinea de zi, primirea unui nou coleg în 

Consiliul Local al Municipiului Zalău.

pi consilier Bălăjel Teodor
II invităm pe domnul viitor consilier Bora Alexandru-Octavian să depună 

jurământul prevăzut în Codul Administrativ iar pe dumneavoastră vă rog să vă 
ridicaţi în picioare.

DI Bora Alexandru-Octavian

JURĂMÂNT

„Eu, Bora Alexandru-Octavian, consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, judeţul Sălaj, în conformitate cu prevederile ort. 117 din 

Ordonanţa de urgenţă 57/2019privind Codul Administrativ, depun în faţa 
Consiliului Local următorul jurământ: Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor Municipiului Zalău. Aşa să îmi ajute Dumnezeu."
Dl consilier Bălăjel Teodor - 
Vă invit să semnaţi jurământul.
Mulţumim. Vă felicităm şi vă urăm mult succes în mandatul de consilier local! 
în invit pe domnul primar să facă câteva precizări referitoare la ordinea de zi.

Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
Felicitări domnule consilier Bora Alexandru-Octavian! Vă doresc un mandat rodnic, 
un mandat în care să finalizăm proiectele în derulare şi să începem alte proiecte pe 
cât posibil pe bani europeni.
îi mulţumesc şi domnului Labo Dorel pentru activitatea desfăşurată în calitate de 

consilier local şi ca o apreciere generală - am lucrat bine şi constructiv.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Zalău aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră.
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ORDINE DE ZI
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău 

din data de 13 MAI 2021, orele 09,00

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l punctul 2 din Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 344 din 10.11.2020 privind organizarea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 382 din 
10.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 
raza municipiului Zalău, respectiv modificarea Anexei la HCL Nr. 383 din 
10.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular de pe raza municipiului Zalău.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimaţiilor pentru aleşii 
locali, respectiv a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiului Zalău.

S.Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Zalău nr. 6 din 23.01.2020.

b.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 
faza DALI, pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a Liceului 
pedagogic Gheorghe Şincai - internat şi sala de sport.

Diverse:

Dl Ionel Ciunt
Supun spre aprobare ordinea de zi sub forma pe care aţi primit-o fiecare dintre 
dumneavoastă. V-aş ruga să vă pronunţaţi prin vot dacă sunteţi de acord cu această 
ordine de zi propusă.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.

Dl consilier Bălăjel Teodor
1.Proiect de hotărâre privind modificarea art.l punctul 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 344 din 10.11.2020 privind organizarea 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - 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 Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dl Bora Alexandru nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
art.l punctul 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 344 din 
10.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 144

Dl consilier Bălăjel Teodor
2.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 382 din 

10.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 
raza municipiului Zalău, respectiv modificarea Anexei la HCL Nr. 383 din 
10.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular de pe raza municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dl Bora Alexandru nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Anexei la HCL nr. 382 din 10.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Zalău, respectiv 
modificarea Anexei la HCL Nr. 383 din 10.12.2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 
municipiului Zalău.

raza

Se adoptă hotărârea nr. 145

Dl consilier Bălăjel Teodor
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimaţiilor pentru aleşii 

locali, respectiv a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popit lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
modelului legitimaţiilor pentru aleşii locali, respectiv a modelului semnului 
distinctiv al calităţii acestora.

Se adoptă hotărârea nr. 146

Dl consilier Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiului Zalău.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută 

de Legea nr.52/2003. în această etapă 
opinii cu valoare de recomandare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.

s-au înregistrat propuneri, sugestii saunu
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Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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 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 - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi 
afişaj în Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 147

Dl consilier Bălăjel Teodor
5.Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Zalău nr. 6 din 23.01.2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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 Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 21 voturi,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 6 din 23.01.2020.
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Se adoptă hotărârea nr. 148

Dl consilier Bălăjel Teodor
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 

faza DALI, pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a Liceului 
pedagogic Gheorghe Şincai - internat şi sala de sport.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian — comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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 Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Şi la acest liceu vrem să facem lucrări de calitate. O să promovăm şi o să ne ocupăm 
de această investiţie pentru a aduce un plus de confort atât pe partea educaţională cât 
şi pe partea de cazare. Astfel de lucrări am făcut la liceul de Artă şi la liceul Mihai 
Viteazul. Sper să avem cât mai repede operaţionale ghidurile de finanţare pentru a 
promova în continuare astfel de lucrări în cât mai multe unităţi de învăţământ. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii 
Creşterea eficienţei energetice a Liceului pedagogic Gheorghe Şincai - internat şi 
sala de sport.

Se adoptă hotărârea nr. 149
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Diverse:
Dna consilier Mureşan Mihaela- Am o sesizare de la locatarii blocului A 16, strada 
Aleea Ritmului, cum că în urma preluării clădirii BancPost de către noul proprietar, 
locatarii nu au unde să parcheze, sunt foarte nemulţumiţi.

Dl consilier Fazakas Nicolae -Ştim despre această sesizare. Parcarea respectivă 
este toată a BancPostului. Aproximativ 20-30 de locuri sunt ale administraţiei, 
administrate de către SADP. Am trimis o invitaţie locatarilor pentru o întâlnire la 
faţa locului, pentru discuţii şi rezolvare.

Dl consilier Bălăj el Teodor

Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o 
zi frumoasă!

nu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
TEODOR BĂLĂIEIr^ .

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

MARINA-BIANCĂ FAZACAŞ
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