
PROCES VERBAL

încheiat azi, 15 APRILIE 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Zalău care s-a desfăşurat on-line utilizând platforma inclusiv 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 generală la şedinţă: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl Ionel Ciunt - primar al Municipiului Zalău, 
dna Fazacaş Marina Bianca - secretar general al Municipiului Zalău, dl Forţ Călin - 
Administrator Public, dna Ardelean Claudia - director Direcţia Administraţie Publică, 
dna Cuibuş Mariana - director Direcţia economică, dl Chiş Marius - director adjunct 
Direcţia Economică, dna Onuţan Mihaela - director Direcţia Resurse Umane, dl Petre 
Vlad - Arhitect şef, dl Pura Alexandru-director Direcţia Patrimoniu, reprezentanţi presă. 
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 08.04.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului 
Municipiului Zalău, nr. 418 din 08.04.2021, precum şi prin intermediul presei locale 
(ordinea de zi a şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate 
integral în ziarul local Graiul Sălajului).
Invitaţi: Dl Oros Alin, Sojka Attila -S.C. Transurbis S.A, dl Miclea loan, dl Kulcsar - 
S.C. Citadin S.A., dna Seling Pop Rodica - Casa municipală de Cultură, dl Adridan 
Marcel - S. A.D.P., dna Pop Bianca -Centrul Transilvania, dl Trif Lucian -Poliţia Locală.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 08.04.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei, 
în continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Fazakas Nicolae - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Declar 

deschise lucrările şedinţei. Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa on-line. Constat că sunt 
prezenţi toţi cei 21 de 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 proiectele de hotărâri:
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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 Iulian-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 mai puţin la proiectul nr. 27

Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
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.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău 

din data de 15 aprilie 2021, orele 09,00

Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului local din data de 
25.03.2021 şi a Ordinii de zi pentru şedinţa din 15 aprilie 2021

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce 
şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada aprilie-iunie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău 
pentru anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiei şi 
tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenţie din bugetul local al 
Municipiului Zalău, precum şi valoarea totală a subvenţiei alocate în anul 2021 pe fiecare 
asociaţie şi fundaţie în parte.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor şcolare elevilor din învăţământul 
preuniversitar din Municipiul Zalău pentru anul şcolar 2020-2021 începând cu luna 
ianuarie 2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SC Transurbis SA pentru anul 

b.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SC Citadin Zalău SRL pentru
2021.

anul 2021.
V.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local aferent trim. I 

2021 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
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execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, execuţia creditului intern.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între 
Municipiul Zalău şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
Municipiul Zalău şi Societatea Sistem Local de Colectare - Centru SRL pentru realizarea 
unor campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în 
Municipiul Zalău.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 34221 din 
17.05.2016, încheiat între Municipiul Zalău şi Agenţia Naţională Antidrog - Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Sălaj pentru spaţiul în suprafaţă 
de 78,20 mp, situat în P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, corp B.

11 .Proiect de hotărâre privind aprob2irea eliberării terenului proprietate publică a 
Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje şi 
copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu 
ocazia implementării proiectului “Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau 
degradate din municipiul Zalău”.

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului 
teren cu Punct Termic nr.3, identificat în Cartea Funciară nr. 68465, situat în municipiul 
Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.l5A.

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului 
teren cu Punct Termic nr.37, identificat în Cartea Funciară nr. 66623, situat în municipiul 
Zalău, str. Pictor loan Sima.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea 
publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău 
SRL în baza Procesului Verbal de Recepţie nr. 2357 din 14.01.2021.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea titularului contractului de 
nr. 22346 din data de 25.07.2005.

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou Acord de parteneriat între 
Asociaţia "Colegiul Naţional Silvania” şi Municipiul Zalău în vederea implementării şi 
derulării unor proiecte /activităţi dedicate tinerilor în spaţiul în suprafaţă de 107,40 mp, 
situat în P-ţa luliu Maniu, nr.4-6. Clădirea Transilvania, Corp C, sălile P-25-26-27-29-

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr.2, bloc 
DM2, în favoarea titularului contractului de închiriere.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la 
locuinţele pentru tineri şi a Listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii.

concesiune

30.
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 
spaţiu situat în Municipiul Zalău, str. Moigradului, nr. 1/A, bl. Ortelec, ap. 2, în suprafaţă 
de 47,58 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi de comerţ alimentar şi nealimentar.

20. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan 
neînprejmuit de 121 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Ponoarelor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor pe domeniul public/privat al Municipiului Zalău.

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “Strada Podul înalt” 
dmmului de utilitate publică, situat în Municipiul Zalău, zona străzii Războieni.

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de “Strada Crizantemelor, 
Strada Lăcrămioarelor şi Aleea Orhideelor” drumurilor de utilitate publică, situate în 
Municipiul Zalău, zona străzii Gheorghe Şincai.

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi reglementate în 
P.U.Z.-modificare P.U.Z. Dealul Morii: Strada Sucevei, Strada Sibiului, Strada Devei, 
Strada Buzăului, Strada Domei, Strada Rădăuţi, Strada Şteiului, Strada Prahovei, Strada 
Sebeşului, Strada Clujului, Strada Orăştiei, Strada Abrudului, Strada Blajului, Strada 
Slatinei, Strada Sloboziei, Strada Bistriţei şi Strada Făgetului, drumurilor de utilitate 
publică, situate în Municipiul Zalău.

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “Strada Socului” drumului 
de utilitate publică, situat în Municipiul Zalău, zona străzii Freziilor.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţe 
semicolective în Municipiul Zalău, str. Mihai Eminescu nr. 20”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 75 din 22.03.2018.

27. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase / 
vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Zalău, al Direcţiei publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor Zalău, precum şi pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul Poliţiei Locale Zalău.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 
didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 
reşedinţă pentru luna martie 2021.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară 
pentm Sport Club Municipal 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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl consilier Şerban loan a pierdut conexiunea.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
Dl consilier Fazakas Nicolae
Vă solicit să anunţaţi interesul personal la proiectele de hotărâri la care nu participaţi la 
vot.
Dl consilier Fazakas Nicolae —La proiectul nr. 5 nu participă la vot.
D-nii consilieri Bancea Gheorghe, Tuduce Ioana, dl Guler Alin -La proiectul nr. 2, 
anexa 2 care vizează bugetul învăţământului, nu participă la vot.
Dl consilier Morar Florin — La proiectul nr. 2, anexele care vizează bugetul 
învăţământului ( anexele 16 şi 28) nu participă la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - La proiectul nr. 2, cap. Agricultură-Nu participă la vot. 
Dl consilier Fazakas Nicolae
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele 
Consiliului local al municipiului Zalău în perioada aprilie-iunie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian - Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - Vă rog să faceţi propuneri.
Dl consilier Fazakas Nicolae- îl propun pe domnul consilier Bălăjel Teodor.
Dl consilier Fazakas Nicolae - Dacă mai sunt propuneri? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi procedura de vot.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 1 abţinere, (dl Bălăjel 
Teodor)

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului Local al municipiului Zalău în perioada 

aprilie-iunie 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 111

Dl consilier Bălăjel Teodor - Bună ziua şi vă mulţumesc pentru încrederea acordată.
La solicitarea doamnei secretar general al Municipiului Zalău, supun la vot Procesul 
verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 25 martie 2021. Precizez că au fost 
prezenţi toţi colegii consilieri.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
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Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online. 
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 de voturi „ pentru” a fost aprobat Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din 
data de 25 martie 2021.
Dl consilier Bălăjel Teodor

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău 
pentru anul 2021.

Proiectul bugetului local al Municipiului Zalău a fost publicat prin afîşare pe 
site-ul şi la sediul instituţieii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale.

Menţionez că potrivit art. 39 alin. 5 din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările ulterioare bugetul se aprobă prin votarea lui pe 
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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 
^D1 consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? 
îl invit pe domnul primar Ciunt Ionel:
O să fac câteva aprecieri. Bugetul local al Municipiului Zalău pentru anul 2021 a avut 

la bază reglementările legale: - Legea 15/2001, Legea 273/2006, Codul fiscal. Codul 
administrativ, adresele primite de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice precum şi 
hotărârile consiliului local. La baza construirii bugetului au stat trei principii:
I-uI principiu - Continuarea dezvoltării municipiului, suma alocată pentru investiţii la 
secţiunea de dezvoltare este mai mare decât suma alocată pentru secţiunea de 
funcţionare.
Al Il-Iea principiu - în această perioadă dificilă pentru toată lumea, nu am vrut să venim 

cu o povară în plus pentru contribuabili, aşa că am menţinut taxele şi impozitele la nivelul 
anului 2020, respectiv la nivelul anului 2016 pentru că de când suntem la conducerea 
primăriei nu am crescut niciodată taxele şi impozitele decât cu rata inflaţiei deoarece 
suntem obligaţi prin Legea finanţelor publice.
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Al in-Iea principiu - Vine în sprijinul mediului de afaceri dar şi în sprijinul persoanelor 
fizice. Menţinem scutirile, bonificaţiile şi gratuităţile la nivelul anului 2020. Plecând de 
la aceste lucruri importante pentru comunitatea noastră, pentru dezvoltarea oraşului, 
pentru păstrarea unui nivel de trai decent în comunitatea noastră am pus cifrele în ordinea 
pe care aţi văzut-o.
Ştiţi foarte bine că orice buget se compune din venituri şi cheltuieli. Cuantumul bugetului 
din acest an este de 328 .430, 55 mii lei, aproximativ 67 milioane de euro.

Veniturile propuse sunt mai mari decât cele din anul trecut având o componentă 
importantă din surse atrase respectiv fonduri europene. Fac precizarea că faţă de 
necesarul pe care l-am avea nevoie, suma de 9,5 mii nu o putem acoperi. Suma, conform 
legilor în vigoare trebuie să o primim de la bugetul de stat. Mă refer la cei 90% care 
trebuie să vină pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a asistenţilor 
personali pentru aceştia, bursele şcolare şi transportul elevilor.
De asemenea precizez că veniturile proprii au crescut faţă de 2020 cu 3,5 milioane lei în 
condiţiile în care am menţinut bonificaţiile, taxele şi impozitele la nivelul anului 2020. 
Referitor la cheltuieli: Bugetul propus spre aprobare are două secţiuni: Secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
La secţiunea de funcţionare s-a alocat suma de 128 milioane 939 mii lei aproximativ 

26,3 milioane euro iar la secţiunea de dezvoltare s-a alocat suma de 199 milioane 491 
mii lei aproximativ 40,7 milioane lei. Această secţiune, de dezvoltare înseamnă 
investiţii în municipiu şi este mai mare cu 14,4 milioane euro decât secţiunea de 
funcţionare.
Secţiunea de funcţionare - amintesc că pentru cheltuielile de personal din aparatul 
propriu intră şi bursele şcolare, tichetele de creşă şi grădiniţe, indemnizaţii persoane cu 
handicap şi asistenţii persoanelor cu handicap, cheltuielile materiale pentru 33 de unităţi 
de învăţământ, gratuităţi la transport pentru elevi şi pensionari.
Secţiunea de dezvoltare - este mai mare cu 21,5 milioane euro faţă de bugetul de anul 
trecut. Vrem să finalizăm şi să plătim ce a mai rămas de plată pentru proiectele pe fonduri 
europene care se află în derulare.
In 30 Mai vom finaliza lucrările la cinematograful Scala şi planetarium, la sfârşitul lunii 
august se va finaliza creşa de copii din cartierul Meseş, avem pe proiectul mobilitate 
durabilă străzile Simion Bărnuţiu şi Voievod Gelu, Gheorghe Doja şi Avram lancu, 
dotarea Centrului de zi pentru copii, modernizarea şi extinderea iluminatului public etapa 
I, servicii publice electronice. S-au achitat şi cele 20 de autobuze electrice, continuăm cu 
locurile dejoacă pentru copii şi cu infrastructura şcolară în unităţile de învăţământ. 
Avem în vedere şi lucrări noi. După publicarea noilor ghiduri europene, avem în vedere 
şi lucrări noi.
Ne vom preocupa de reabilitarea străzii Corneliu Coposu. Conform graficului primit de 
la Compania Naţională de Investiţii vor începe lucrările la bazinul de innot de tip didactic 
şi la baza sportivă tip II iar spre sfârşitul anului se va da ordinul de începere pentru baza

7



sportivă de tip I, practic un teren de fotbal acreditat pentru toate tipurile de competiţii, pe 
strada Făget.
Vom aplica şi pentru o nouă creşă, continuăm cu creşterea eficienţei energetice la 
blocurile de locuinţe, lucrări de extindere a reţelei de iluminat public, avem în vedere 
regenerarea urbană în zona CET, finalizarea Planului Urbanistic General, staţii de 
reîncărcare pentru vehicole electrice. Vom continua investiţiile privind punctele 
gospodăreşti subterane, reabilitarea DJ 19IC şi pietonizarea străzii Unirii, reparaţii 
capitale în cartiere pe care le vom face în bună parte cu S.C. Citadin şi modernizarea 
culoarului de mobilitate Valea Miţii - str. Mihai Eminescu.
Vis a vis de bugetarea participativă, am păstrat şi am alocat sume pentru trei proiecte de 
pădure urbană şi pictură murală, spaţii de depozitare maşini neutilizate şi statuia Szikszai 
Lajos.
Referitor la scutiri, bonificaţii, gratuităţi; - le menţinem la nivelul anului 2020. Ştiţi că 
cetăţenii care şi-au achitat taxele şi impozitele până la data de 31 martie lOli 

beneficiat de o bonificaţie de 10% persoane fizice şi 5% persoane juridice. Asta 
înseamnă că cetăţenii şi firmele care au achitat până la această dată au rămas în buzunar 
cu 1,4 milioane lei.
Vom continua transportul gratuit la pensionari şi elevi, menţinem cota aplicată asupra 

valorii impozabile la clădiri nerezidenţiale pentru persoane fizice şi persoane juridice, 
asta înseamnă un minus la bugetul local de 2,5 milioane lei la persoane fizice şi 3 
milioane la persoane juridice. Acordăm şi în acest an scutiri de impozite la 11 tipuri de 
clădiri dar pe de altă parte majorăm cu 300% impozitul pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite.
Acestea au fost câteva considerente pe care am vrut să le spun la începutul discuţiilor 
noastre. Vă mulţumesc că aţi avut răbdare. Vă stau la dispoziţie pentru orice tip de 
întrebare.
Mă simt obligat să fac o clarificare vis a vis de sporul care a creat atâtea discuţii mai ales 
în mediul on-line.
D-lor consilieri! Spre deosebire de alte instituţii sau de unele ministere, deşi există cadrul 
legal care trebuie respectat nu le iau în considerare, noi cei din administraţia locală am 
respectat şi vom respecta legislaţia în vigoare. Legat de spor de 10% pentru condiţii 
vătămătoare. Ministerul Finanţelor ne transmite următoarea adresă pe care nu avem cum 
să nu o respectăm. „La estimarea cheltuielilor vor fi avute în vedere în principal 
următoarele măsuri: menţinerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor şi sporurilor 
de care beneficiază personalul din administraţia publică locală la nivelul acordat în luna 
decembrie 2020. Menţinerea în anul 2021 a cuantumului normei de hrană la nivelul 
anului 2020 şi neacordarea voucherelor de vacanţă.” Aceste măsuri comunicate sunt 
obligatorii, de aceea noi ne-am conformat. Mulţumesc.

au
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Dl consilier Bălăjel Teodor-Mulţumim domnului primar. Dacă sunt intervenţii din 
partea dumneavoastră?
Dl consilier Crişan Mihai- Câteva precizări legate de buget. Din câte ştiu eu, guvernul 
a spus despre îngheţeu-ea salariilor şi sporurilor la nivelul anului 2020 pentru anul 2021. 
îngheţarea nu impune menţinerea salariului adică nimeni nu te obligă să îl menţii şi dacă 
doreşti să ii dai un salariu mai mic nimeni nu te poate opri. Revenind la buget-nu mi se 
pare normal că s-a cuprins la capitolul cheltuieli salariale aceste sporuri de la proiectul 
27, pe care încă nu le-am votat. Dacă se dezbăteau înainte, era mai bine. Cheltuielile cu 
personalul au crescut în ultimii ani dar bugetul de dezvoltare din fonduri proprii a scăzut 
de la an la an. Este adevărat că avem o sumă record în investiţii dar să nu uităm că 40% 
este credit. Aşa cum au precizat şi colegii mei ieri, la cultură şi la sport nu se alocă nici 
un ban însă la Casa de Cultură cheltuielile salariale au crescut cu 31%.
Dl consilier Bălăjel Teodor-Dacă mai sunt intervenţii?
Dna consilier Goga Ramona - Am trimis un amendament, aş vrea să fie supus la vot. 
Dl consilier Bălăjel Teodor-Evident, doar respectăm legea şi procedurile.
Dacă mai sunt intervenţii?
Dle consilier Crişan! Referitor la problema cu îngheţarea şi plafonarea.
Noi nu am crescut acele sporuri, le-am menţinut. Aceste sporuri nu sunt de acum în 
primărie ci sunt probabil de 20 de ani, ele au rămas constant de 10 % deşi legea prevedea 
un spor de până la 15%. înainte, aceste sporuri se acordau şi era suficientă dispoziţia de 
primar. Având în vedere Codul administrativ de anul trecut e nevoie de hotărâre de 
consiliu local. Nu a crescut nici un venit, nu s-a produs nici o mărire de salariu în ultimii 
trei ani în primărie. Nu inventăm noi acum sporuri.
Nu văd o atitudine bună prin faptul că încercaţi să minimalizaţi oarecum preocupările 
noastre pentru atragerea de fonduri europene. Sigur, că la nivelul sumelor atrase prin 
fonduri europene partea de cofmanţare nu aveam de unde, în condiţiile în care am 
menţinut taxele şi impozitele de patru ani la acelaşi nivel.
Vă amintesc că în 2016 bugetul de dezvoltare era de 9,5 milioane, în anul 2020 a fost de 
106 milioane de lei.
A

In ceea ce priveşte Casa de cultură - anul trecut în pandemie, instituţiile culturale au 
suferit foarte mult. O parte din venituri, 75% au fost susţinute de la bugetul de stat. De 
aceea raportat la 2020 vi se pare o creştere mare, în fapt sunt aceleaşi salarii.
Dl consilier Crişan Mihai -Sunt de acord cu dumneavoastră. Ştiu de aceste sporuri, ştiu 
că nu s-au mărit, sunt de acord ca toată lumea care lucrează în condiţii vătămătoare este 
îndreptăţită să primească aceste sporuri dar deranjant este faptul că DSP prin buletinele 
de analiză a stabilit că şi cei care stau în birou primesc aceste sporuri. Nu sunt de acord 
să primească spor pentru condiţii vătămătoare.
Dl Ciunt Ionel - Aţi făcut aprecieri legate de sumele alocate în buget la cultură şi sport. 
Legat de sport, suma este mult mai mare ca şi anul trecut. Am înfiinţat clubul sportiv în 
subordinea primăriei pentru a avea acces copiii contribuabililor din Zalău mai ales cei
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care provin din familii de o condiţie materială şi socială mai modestă. Cei caie au resursă 
financiară îşi duc copiii la cluburi private. Acesta a fost principiul pentru care am finanţat 
şi vom finanţa în continuare clubul sportiv al primăriei. Nu vom mai finanţa cluburile 
private. Intenţionăm să dezvoltăm sportul, tocmai de aceea se vor construi şi cele două 
baze sportive. Legat de bugetul de la Casa de cultură, da, bugetul este mai consistent. La 
dezbatere a participat şi un reprezentant din zona privată şi l-am asigurat că aşa ca în 
fiecare an şi anul acesta vor primi sprijin în funcţie de proiectele care vor fi de interes 
pentru comunitatea noastră.
Dl consilier Bălăjel Teodor
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot pentru: Art 1. - Anexa 1.
Anexa de venituri a bugetului local.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi(Labo Dorel, 
Morar Rorin, Bancea Ghe^orghe, Mureşan Mihaela, Crişan Mihai). ‘—
La Artl. - Anexa 2 a^em depuse două amendamente:
Amendamentul pentru cultură, recreere, religie a fost transmis de către doamna consilier 
Goga Ramona prin care solicită alocarea sumei de 100 mii lei pentru 2021 la anexa 2, 
pct 11.
Supun la vot amendamentul doamnei consilier Goga Ramona.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 10 voturi. împotrivă? - 10 voturi (Popiţ Iulian, Şerban loan, Tuduce 
Ioana, Bercean Dan, Dragoş Râul, Taloş Gheorghe, Bălăjel Teodor, Bujor Claudiu, 
Găvriluţ Amalia, Fazakas Nicolae). Abţineri? - 1 vot (Lakatos Alexandru). 
Amendamentul se respinge.
Supun la vot amendamentul domnului consilier Takacs Zoltan referitor la cheltuieli 
materiale, respectiv sportul pentru toţi prin care solicită alocarea sumei de 75 mii lei 
pentru anul 2021, anexa 2 
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 9 voturi. împotrivă? - 12 voturi (Lakatos Alexandru, Bogdan Zsolt, 
Popiţ Iulian, Şerban loan, Tuduce Ioana, Bercean Dan, Dragoş Râul, Taloş Gheorghe, 
Bălăjel Teodor, Bujor Claudiu, Găvriluţ Amalia, Fazakas Nicolae).
Abţineri? - Nu sunt.
Amendamentul se respinge.
Supun la vot Anexa 2 din bugetul local referitor la cheltuielile bugetului local pentru anul

Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 11 voturi. împotrivă? - 3 voturi (Goga Ramona, Takacs Zoltan, Olar 
Gabriela). Abţineri? - 3 vot (Labo Dorel, Mureşan Mihaela, Crişan Mihai).
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Domnii consilieri Bancea Gheorghe, Morar Florin, Guler Alin, Tuduce Ioana şi-au 
anunţat neparticiparea la vot.

Supun spre aprobare întreg Art 1
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online pentru întreg articolul 1 din bugetul 
pentru anul 2021.
Domnii consilieri Bancea Gheorghe şi Morar Florin nu participă la vot.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 7 voturi( Labo Dorel, 
Mureşan Mihaela, Goga Ramona, Crişan Mihai, Olar Gabriela, Takacs Zoltan, Guler
Alin),

Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat Articolul 1 din bugetul general pentru anul 2021.
r‘ *

Supun la vot Art. 2 - Anexa 3
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 vot ( Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun la vot Art. 3 - Anexa 4
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi ( Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai). ____

*

Supun la vot Art 4 - Anexa 5
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi ( Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun la vot Art 5 - Anexa 6
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? ^ 5 voturi ( Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun la vot Art. 5 - Anexa 7
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
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Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi ( Labo Dorel,
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun la vot Art. 5 - Anexa 8
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 3 voturi ( Labo Dorel, 
Mureşan Mihaela, Crişan Mihai).
Domnii consilieri Bancea Gheorghe şi Morar Florin nu participă la vot.

*

Supun la vot Art. 5 - Anexa 9
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi ( Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Rorin, Crişan Mihai).

*

Supun la vot Art. 5 - Anexa 9.1
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi ( Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

^ *

Supun la vot Art. 5 - Anexa 10
' Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.

Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 15 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 6 voturi ( Labo Dorel,
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Rorin, Crişan Mihai, Goga Ramona).

*

Supun spre aprobare întreg Articolul 5.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online pentru întreg articolul 5 din bugetul 
pentru anul 2021.
Cine este pentru? - 13 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 7 voturi ( Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Guler Alin, Crişan Mihai, Olar Gabriela, Goga 
Ramona).
Dl consilier Morar Florin nu participă la vot.

*

Cu 13 voturi „pentru” a fost adoptat Articolul 5 din bugetul general pentru anul
2021.
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Supun la vot Art. 6 - Anexa 11
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 4 voturi (Guler Alin, Goga Ramona, Takacs 
Zoltan, Olar Gabriela). Abţineri? - 5 voturi (Labo Dorel, Bancea Gheorghe, Mureşan 
Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun la vot Art. 6 - Anexa 12
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 4 voturi (Guler Alin, Goga Ramona, Takacs 
Zoltan, Olar Gabriela). Abţineri? — 5 voturi (Labo Dorel, Bancea Gheorghe, Mureşan 
Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun la vot Art. 6 - Anexa 13
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? — 12 voturi. împotrivă? — 4 voturi (Guler Alin, Goga Ramona, Takacs 
Zoltan, Olar Gabriela). Abţineri? — 5 voturi (Labo Dorel, Bancea Gheorghe, Mureşan 
Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun spre aprobare întreg Articolul 6.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online pentm întreg articolul 5 din bugetul 
general pentru anul 2021.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 4 voturi. (Guler Alin, Goga Ramona, Takacs 
Zoltan, Olar Gabriela). Abţineri? — 5 voturi (Labo Dorel, Bancea Gheorghe, Mureşan 
Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Cu 12 voturi „pentm” a fost adoptat Articolul 6 din bugetul general pentm anul
2021.

Supun la vot Art. 7 - Anexa 14
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma online.
Cine este pentm? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi (Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).
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V Ţ

Supun la vot Art. 7 - Anexa 15
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi (Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Rorin, Crişan Mihai).

*
Supun la vot Art. 7 - Anexa 16
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi (Labo Dorel,
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Supun spre aprobare întreg Articolul 7.
^ Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.

Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online pentru întreg articolul 5 din bugetul 
pentru anul 2021.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi (Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

*

Cu 16 voturi ,,pentru” a fost adoptat Articolul 7 din bugetul general pentru anul
2021.

Supun la vot Art. 8
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi (Labo Dorel, 
Bancea Gheorghe, Mureşan Mihaela, Morar Florin, Crişan Mihai).

^ *

Supun spre aprobare întreg proiectul de hotărâre nr. 2.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 14 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi (Labo Dorel, 
Guler Alin, Goga Ramona, Mureşan Mihaela, Crişan Mihai).
Domnii consilieri Bancea Gheorghe şi Morar Florin nu participă la vot.

*

Cu 14 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2021.
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Se adoptă hotărârea nr. 112

Dl consilier Bălăjel Teodor
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiei şi 

tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenţie din bugetul local al 
Municipiului Zalău, precum şi valoarea totală a subvenţiei alocate în anul 2021 pe fiecare 
asociaţie şi fundaţie în parte.
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 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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
nivelului mediu lunar al subvenţiei şi tipurile de servicii sociale pentru care se acordă 
subvenţie din bugetul local al Municipiului Zalău, precum şi valoarea totală a subvenţiei 
alocate în anul 2021 pe fiecare asociaţie şi fundaţie în parte.

*
Se adoptă hotărârea nr. 113

Dl consilier Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre privind acordarea burselor şcolare elevilor din învăţământul 

preuniversitar din Municipiul Zalău pentru anul şcolar 2020-2021 începând cu luna 
ianuarie 2021.
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 Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
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Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online. 

Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea 
burselor şcolare elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău pentru 
anul şcolar 2020-2021 începând cu luna ianuarie 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 114

Dl consilier Bălăjel Teodor
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SC Transurbis SA pentru anul

2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian-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?
Dl consilier Fazakas Nicolae nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru ? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 2 voturi. (Labo Dorel, 
Crişan Mihai).

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului SC Transurbis SA pentru anul 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 115
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Dl consilier Bălăjel Teodor
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SC Citadin Zalău SRL pentru

anul 2021.
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?
Dl consilier Guler Alin — Având în vedere contextul actual epidemiologie, situaţia 
economică, consider că tarifele practicate de S.C. Citadin în oraş sunt prea mari. în 
condiţiile acestea să mai creşti salariile la tot personalul nu mi se pare ok. Poate ar fi bine 
să încercăm un proiect pilot să contractăm o firmă pilot ca să vedem diferenţele de preţ 
între lucrările prestate.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Vă informez că salariile sunt 80% la salariul minim. Cei 
care lucrează la drumuri, construcţii au salariul stabilit conform Ordonanţei 114. Cred că 
dumneavoastră nu aţi analizat structura de cost, pentru că acolo se însumează toată 
structura de cheltuieli. Tarifele aprobate au o fişă de fundamentare şi sunt analizate luând 
în considerare piaţa respectivă din domeniul respectiv. Vă invit să participaţi la şedinţele 
de comisii atunci când au loc analizele privind stabilirea tarifelor pentru diverse activităţi. 
Noi încercăm să diversificăm activitatea celor de la Citadin. Ei au participat la licitaţii şi 
au mai făcut lucrări de aproximativ 3 milioane lei faţă de bugetul aprobat. în perioada de 
pandemie, câteva sute de persoane de la Citadin au fost în şomaj tehnic şi au beneficiat 
de ajutorul guvernamental de aceea anul trecut s-a înregistrat nivelul de salar mai mic. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? — 12 voturi. împotrivă? - 4 voturi (Guler Alin, Goga Ramona, Takacs 
Zoltan, Olar Gabriela). Abţineri? — 5 voturi (Labo Dorel, Morar Florin, Bancea 
Gheorghe, Mureşan Mihaela, Crişan Mihai).

Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 116
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Dl consilier Bălăjel Teodor
V.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local aferent trim. I 

2021 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, 
execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, execuţia creditului intern.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia pentm 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? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului local aferent trim. I 2021 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea 
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, execuţia bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, execuţia creditului intern.

Se adoptă hotărârea nr. 117

Dl consilier Bălăjel Teodor
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între 

Municipiul Zalău şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentm drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma online.
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Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Zalău şi Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Sălaj.

Se adoptă hotărârea nr. 118

Dl consilier Bălăjel Teodor
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Municipiul Zalău şi Societatea Sistem Local de Colectare — Centru SRL pentru realizarea 
unor campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în 
Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Labo Dorel nu participă la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Zalău şi Societatea Sistem Local 
de Colectare — Centru SRL pentru realizarea unor campanii de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice în Municipiul Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 119
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Dl consilier Bălăjel Teodor
lO.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 34221 din 
17.05.2016, încheiat între Municipiul Zalău şi Agenţia Naţională Antidrog - Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Sălaj pentru spaţiul în suprafaţă 
de 78,20 mp, situat în P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, corp B.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea 
contractului de comodat nr. 34221 din 17.05.2016, încheiat între Municipiul Zalău şi 
Agenţia Naţională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al 
judeţului Sălaj pentru spaţiul în suprafaţă de 78,20 mp, situat în P-ţa luliu Maniu, nr. 4- 
6, clădirea Transilvania, corp B.

Se adoptă hotărârea nr. 120

Dl consilier Bălăjel Teodor
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate publică a 

Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje şi
copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu 
ocazia implementării proiectului “Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate 
degradate din municipiul Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor

sau

- Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
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Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
eliberării terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea 
construcţiilor provizorii reprezentând garaje şi copertine, în vederea efectuării unor 
lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu ocazia implementării proiectului 
“Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău”.

Se adoptă hotărârea nr. 121

Dl consilier Bălăjel Teodor
12.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului 

teren cu Punct Termic nr.3, identificat în Cartea Funciară nr. 68465, situat în municipiul 
Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.l5A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Crişan Mihai - Revin la proiectul 11 şi spun că este un proiect foarte bun. 
Acelaşi model ar trebui promovat şi pentru proiectele 12 şi 13 punctelor termice, 
concesionate ci dărâmate şi făcute parcări sau spaţii verzi.
Dl consilier Guler Alin — în aceeaşi notă sunt şi eu mai ales că municipalitatea are 
intenţia de a construi parcări cu credite. S-ar putea construi cu banii încasaţi de la 
serviciul parcări, spaţii de parcare acoperite, care să aibă deasupra spaţiu verde sau 
terenuri de sport.
Dl consilier Bălăjel Teodor — Cu bani toată lumea ştie. Daţi-ne o soluţie fără bani.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 4 voturi (Guler Alin, Goga Ramona, Olar 
Gabriela, Takacs Zoltan). Abţineri? - 5 voturi (Bancea Gheorghe, Labo Dorel, Morar 
Florin, Crişan Mihai, Mureşan Mihaela).

nu

Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică a imobilului teren cu Punct Termic nr.3, identificat în Cartea 
Funciară nr. 68465, situat în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.l5A.

Se adoptă hotărârea nr. 122
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Dl consilier Bălăjel Teodor
13.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului 

teren cu Punct Termic nr.37, identificat în Cartea Funciară nr. 66623, situat în municipiul 
Zalău, str. Pictor loan Sima.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? Vă anunţ că în contractul de 
concesiune sunt nişte clauze. La momentul când municipalitatea va dispune de fonduri 
pentru a creşte capacitatea de parcare, nu vom avea nici o rezervă în a demola acele 
puncte termice.

Dl consilier Bălăjel Teodor
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 4 voturi(Guler Alin, Goga Ramona, Olar 
Gabriela, Takacs Zoltan). Abţineri? - 5 voturi (Bancea Gheorghe, Labo Dorel, Morar 
Florin, Crişan Mihai, Mureşan Mihaela).

Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea 
prin licitaţie publică a imobilului teren cu Punct Termic nr.37, identificat în Cartea 
Funciară nr. 66623, situat în municipiul Zalău, str. Pictor loan Sima.

Se adoptă hotărârea nr. 123

Dl consilier Bălăjel Teodor
14.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea 

publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău 
SRL în baza Procesului Verbal de Recepţie nr. 2357 din 14.01.2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor şi dl consilier Crişan Mihai nu participă la vot.

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date 
în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza Procesului Verbal de Recepţie nr. 2357 
din 14.01.2021.

Se adoptă hotărârea nr. 124

Dl consilier Bălăjel Teodor
15.Proiect de hotărâre privind modificarea titularului contractului de concesiune 

nr. 22346 din data de 25.07.2005.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma online.
Dl consilier Lakatas Alexandru a pierdut conexiunea.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
titularului contractului de concesiune nr. 22346 din data de 25.07.2005.

Se adoptă hotărârea nr. 125

Dl consilier Bălăjel Teodor
16.Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou Acord de parteneriat între 

Asociaţia ”Colegiul Naţional Silvania” şi Municipiul Zalău în vederea implementării şi 
derulării unor proiecte /activităţi dedicate tinerilor în spaţiul în suprafaţă de 107,40 mp, 
situat în P-ţa luliu Maniu, nr.4-6. Clădirea Transilvania, Corp C, sălile P-25-26-27-29- 
30.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
DI consilier Morar Florin nu participă la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind încheierea unui 
nou Acord de parteneriat între Asociaţia "Colegiul Naţional Silvania” şi Municipiul 
Zalău în vederea implementării şi derulării unor proiecte /activităţi dedicate tinerilor în 
spaţiul în suprafaţă de 107,40 mp, situat în P-ţa luliu Maiiiu, nr.4-6. Clădirea 
Transilvania, Corp C, sălile P-25-26-27-29-30.

Se adoptă hotărârea nr. 126

\Dl consilier Bălăjel Teodor
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr.2, bloc 
DM2, în favoarea titularului contractului de închiriere.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dna consilier Goga Ramona nu participă la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobcU'ea 
vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în 
municipiul Zalău, str.Viitorului, nr.2, bloc DM2, în favoarea titularului contractului de 
închiriere.

Se adoptă hotărârea nr. 127
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Dl consilier Bălăjel Teodor
IS.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la 

locuinţele pentru tineri şi a Listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei 
solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri şi a Listei de priorităţi în 
soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Se adoptă hotărârea nr. 128

Dl consilier Bălăjel Teodor
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 

spaţiu situat în Municipiul Zalău, str. Moigradului, nr. 1/A, bl. Ortelec, ap. 2, în suprafaţă 
de 47,58 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi de comerţ alimentar şi nealimentar. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

a unui

Cu 20 voturi ,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în Municipiul Zalău, str. Moigradului,
nr. 1/A, bl. Ortelec, ap. 2, în suprafaţă de 47,58 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi 
de comerţ alimentar şi nealimentar.

Se adoptă hotărârea nr. 129
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Dl consilier Bălăjel Teodor
20.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan 
neînprejmuit de 121 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Ponoarelor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platfonna Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul 
privat, asupra imobilului teren intravilan neînprejmuit de 121 mp, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Ponoarelor şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 130

Dl consilier Bălăjel Teodor
21 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor pe domeniul public/privat al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe domeniul 
public/privat al Municipiului Zalău.
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Se adoptă hotărârea nr. 131

Dl consilier Bălăjel Teodor
22.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “Strada Podul înalt” 

drumului de utilitate publică, situat în Municipiul Zalău, zona străzii Războieni. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dna consilier Găvriluţ Amalia nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea 
denumirii de “Strada Podul înalt” drumului de utilitate publică, situat în Municipiul 
Zalău, zona străzii Războieni.

Se adoptă hotărârea nr. 132

Dl consilier Bălăjel Teodor
23.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de “Strada Crizantemelor, 

Strada Lăcrămioarelor şi Aleea Orhideelor” drumurilor de utilitate publică, situate în 
Municipiul Zalău, zona străzii Gheorghe Şincai.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău. —
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia Juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea 
denumirilor de “Strada Crizantemelor, Strada Lăcrămioarelor şi Aleea Orhideelor”
drumurilor de utilitate publică, situate în Municipiul Zalău, zona străzii Gheorghe Şincai.

*

Se adoptă hotărârea nr. 133
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Dl consilier Bălăjel Teodor
24.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi reglementate în 

P.U.Z.-modificare P.U.Z. Dealul Morii: Strada Sucevei, Strada Sibiului, Strada Devei, 
Strada Buzăului, Strada Domei, Strada Rădăuţi, Strada Şteiului, Strada Prahovei, Strada 
Sebeşului, Strada Clujului, Strada Orăştiei, Strada Abrudului, Strada Blajului, Strada 
Slatinei, Strada Sloboziei, Strada Bistriţei şi Strada Făgetului, drumurilor de utilitate 
publică, situate în Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? — Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea 
denumirilor de străzi reglementate în P.U.Z.-modificare P.U.Z. Dealul Morii: Strada 
Sucevei, Strada Sibiului, Strada Devei, Strada Buzăului, Strada Dornei, Strada Rădăuţi, 
Strada Şteiului, Strada Prahovei, Strada Sebeşului, Strada Clujului, Strada Orăştiei, 
Strada Abrudului, Strada Blajului, Strada Slatinei, Strada Sloboziei, Strada Bistriţei şi 
Strada Făgetului, drumurilor de utilitate publică, situate în Municipiul Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 134

Dl consilier Bălăjel Teodor
25.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “Strada Socului” drumului 

de utilitate publică, situat în Municipiul Zalău, zona străzii Freziilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să 
vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi ,,pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea 
denumirii de “Strada Socului” drumului de utilitate publică, situat în Municipiul Zalău, 
zona străzii Freziilor.
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Se adoptă hotărârea nr. 135

Dl consilier Bălăjel Teodor
26.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al 

documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţe 
semicolective în Municipiul Zalău, str. Mihai Eminescu nr. 20”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Lx)cal al Municipiului Zalău nr. 75 din 22.03.2018.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea 
termenului de valabilitate al documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 
“Construire locuinţe semicolective în Municipiul Zalău, str. Mihai Eminescu nr. 20”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 75 din 22.03.2018.

*

Se adoptă hotărârea nr. 136

Dl consilier Bălăjel Teodor
27.Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase / 

vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Zalău, al Direcţiei publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor Zalău, precum şi pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul Poliţiei Locale Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz nefavorabil. 
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Cu situaţia asta nu ne-am întâlnit -Tocmai comisia pentru drepturile omului nu dă avizul 
favorabil, cei care ar trebui să susţină drepturile omului.
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DI consilier Guler Alin — Celelalte instituţii subordonate nu ar trebui să primească aceste 
sporuri?
Dl consilier Bălăjel Teodor — Au determinări încă valabile.
Dl Ionel Ciunt-Aceste sporuri se aplică la toate instituţiile subordonate primăriei şi sunt 
obligatorii. în momentul de faţă buletinele de expertiză sunt în termen, la momentul 
expirării se v-a face evaluarea factorilor de risc.
Dl consilier Şerban Bogdan nu participă Ia vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 11 voturi. împotrivă? - 9 voturi (Guler Alin, Goga Ramona, Olar 
Gabriela, Takacs Zoltan, Bancea Gheorghe, Labo Dorel, Morar Florin, Crişan Mihai, 
Mureşan Mihaela). Abţineri? - 0 abţineri

*

Cu 11 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea 
sporului pentru condiţii periculoase / vătămătoare pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Zalău, al Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău, precum şi pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 137

Dl consilier Bălăjel Teodor
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 
reşedinţă pentru luna martie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
DI consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Domnii consilieri Bancea Gheorghe şi Morar Florin nu participă la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită
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decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă 
şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna martie 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 138
*

Dl consilier Bălăjel Teodor
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară 

pentru Sport Club Municipal Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor — Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
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 Ordine Interioară pentru Sport Club Municipal Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 139
*

Diverse:

Dl consilier Guler Alin - Am primit raportul Curţii de Conturi privind evaluarea făcută 
la Direcţia de Asistenţă Socială. Ce se întâmplă cu neregulile constatate?

Dna Baboş Dorina - S-au constatat nişte probleme vis a vis de un medic care trebuie să 
restituie nişte sume, o greşeală de la resurse umane. O asistentă medicală a fost 
transferată de la Centrul Social de Urgenţe la cabinet medical, transferată nu angajată. 
Este opinia Curţii de Conturi dar asta nu înseamnă că rămâne valabilă.

Dl consilier Bancea Gheorghe - Problema a fost rezolvată în urmă cu 3 ani. De ce o 
reluaţi?

Dna Baboş Dorina - Vă invit dle consilier la Direcţia de Asistenţă Socială să vă 
convingeţi despre activitatea şi problemele reale cu care ne confruntăm.
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Dl Ciunt Ionel - Atunci când un şef de instituţie ia nişte măsuri potrivit legii şi a 
hotărârilor de guvern, aceste măsuri câteodată deranjează subordonaţii.

Dl consilier Bancea Gheorghe - Aveţi dreptate!

Dna consilier Goga Ramona - Recomand să fie înfiinţate şi secţii sportive de fete şi 
numai secţii sportive de băieţi.

nu

Dl Ciunt Ionel - Avem secţia de atletism unde funcţionează şi fete şi băieţi dar o să ţinem 
cont de propunerea dumneavoastră.

Dna consilier Goga Ramona - Am o întrebare venită de la cetăţenii din Stâna, referitoare 
la parc, drumul de la biserică şi zona cămin cultural care a fost dărâmată, dacă şi când se 
vor începe lucrările?

Dl consilier Bălăjel Teodor - Aveam în intenţie dar suma alocată de la Consiliul Judeţean 
este un „ 0” mare. Procedura trebuie reluată, vom căuta soluţii pentru proiecte pe noul 
ghid.

Dl consilier Takacs Zoltan - Cetăţenii reclamă faptul că iluminatul public pe str. Avram 
lancu este defectuos şi marcajul de la spital nu este corespunzător.

Dl consilier Bălăjel Teodor — Strada Avram lancu va avea în scurt timp iluminat public 
. Se lucrează la parcarea de la spital deci acest marcaj este provizoriu.

Dl consilier Labo Dorel — Fiind ultima şedinţă de consiliu local, doreşte succes si spor la 
muncă!

nou

Dl consilier Bălăjel Teodor — Mulţumim!0 zi frumoasă!
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