
PROCES VERBAL

încheiat azi, 15 NOIEMBRIE 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare cu 
convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat on-line 
utilizând platforma inclusiv pentru vot ZOOM şi cu respectarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 111 din 26.03.2020.

Prezenţa generală la şedinţă: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului Zalău, 
dl Călin Forţ - Administrator Public, d-na Marina Fazacaş - secretarul Municipiului 
Zalău, d-na Claudia Ardelean- director Direcţia Administraţie Publică, d-na Margareta 

Păuşan -şef serviciu Direcţia Economică, dl Gheorghe Pop - consilier al primarului, dl 
Dan Curea - director Direcţia Tehnică, dl Vlad Petre-arhitect şef, dna Mihaela Onuţan - 

director Direcţia Resurse umane, d-na Adina Predescu-şef serviciu, dna Rodica Ciuret- 

şef serviciu, d-na Violeta Conde - şef serviciu TIC, reprezentanţii presei.
Invitaţi: dl Frăţilă-director S.C. Brantner
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 11.11.2021, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului Local, 
întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 1519 din 11.11.2021.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 11.11.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei, 
în continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Teodor Bălăjel - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Declar 

deschise lucrările şedinţei. Au fost convocaţi toţi consilierii locali. Rog colegii să-şi 
înregistreze prezenţa on-line.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Constat că sunt prezenţi 21 consilieri locali. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
începe lucrările.
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele 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.
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DI consilier lulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
DI consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil
Dl consilier Bălăjel Teordor - îl invit pe domnul primar să facă câteva precizări 
referitoare la ordinea de zi a şedinţei de azi.
Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
Vă propun spre aprobare ordinea de zi aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului local al municipiului 

Zalău din data de 15 noiembrie 2021, orele 09,00

Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa din 15 noiembrie 2021
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Zalău, 

reprezentantul legal al Municipiului Zalău în A.G.A. ADIECODES Sălaj, să exprime un 
vot referitor la actualizarea tarifelor ca efect al modificării structurii costurilor, în cadrul 
Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016.

2. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor transmise în folosinţa 
Asociaţiei Silvice Stejarul şi Ocolului Silvic Stejarul Zalău al cărui asociat este, pe durata 
contractului nr. 39676 din 31.07.2014, a unei remorci forestiere cu macara proprie de 
încărcare.

Diverse

Dl Ionel Ciunt
V-aş ruga să vă pronunţaţi prin vot dacă sunteţi de acord cu această ordine de zi propusă. 
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe 
aceasta.
Dl consilier Teodor Bălăjel

în conformitate cu art. 228 alin.2 din Codul administrativ, consilierii locali au 
obligaţia să anunţe la începutul şedinţei interesul personal pe care îl au în adoptarea unor 
hotărâri.

Astfel vă solicit să anunţaţi numărul proiectului de hotărâre la care aveţi un interes 
personal, astfel cum este definit de art. 228 la alin.l Cod administrativ şi la care nu veţi 
participa.

1.Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Zalău, 
reprezentantul legal al Municipiului Zalău în A.G.A. ADI ECODES Sălaj, să exprime un
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vot referitor la actualizarea tarifelor ca efect al modificării structurii costurilor, în cadrul 
Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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 lulian-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 
Dl consilier Teodor Bălăjel - Discuţii dacă sunt?
Noi trebuie să reprezentăm consiliul local, să îl mandatăm pe domnul primar să exprime 
un vot „pentru” sau un vot „împotrivă”.
Dl Ionel Ciunt - La şedinţa ordinară anterioară am retras de pe ordinea de zi acest proiect 
pentru că erau necesare, din punctul nostru de vedere, câteva clarificări.
Am solicitat aceste clarificări vis-a-vis de preţul pe care îl propune Brantner.
Din analiza nostră, preţul este justificat, având în vedere că toate contractele primăriei au 
fost modificate, solicitarea mea ar fi să manadataţi primarul municipiului Zalău să dea 
un vot pentru întâlnirea cu A.D.l.-ECODES.
Toate punctajele care fac parte din construcţia preţului final duc la o majorare de 1,43 
roni/persoană/lună pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice 11,59 
roni/lună.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Mulţumim! Dacă sunt intervenţii din partea 
dumneavoastră?
Dl consilier Alexandru Bora - întrebarea mea este dacă s-a avut în vedere că în luna 
mai, S.C. Brantner a scumpit colectarea gunoiului menajer cu 30% pentru persoanele 
juridice.
Dl Frăţilă-director S.C. Brantner - în luna februarie a fost o majorare a tarifelor pentru 
fracţia contaminată a deşeurilor. Fracţia contaminată pentru agenţii economici reiese în 
tarife într-un procent de 30% din totalitatea deşeurilor colectate.
Având în vedere reciclarea necorespunzătoare, conform determinărilor, suntem nevoiţi 
să aplicăm tarife pentru a selecta deşeurile corespunzător. Dacă nu, costurile noastre de 
transport sunt nefundamentate şi practic noi ajungem să transportăm toate deşeurile cu 
titlu gratuit, noi plătind la rândul nostru, selectarea, transportul şi neutralizarea acestora.
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Pentru un agent economic corespunzător fişei de fundamentare din luna februarie, când 
s-a aprobat de ADI-ECODES, operatorilor economici le revine de plată un procent de 
30% pentru fracţia contaminată.
Acestea sunt motivele ajustării tarifului în luna februarie.

Dl consilier Gheorghe Taloş - Să înţeleg că majorarea pentru agenţii economici va fi de 
41,59 %, raportat la anul 2020. în februarie a fost o creştere, acum alta.
Dl Frăţilă- Majorarea este de de 15% pentru zona 1, conform contractului.
Dl consilier Gheorghe Taloş- Exemplu: Luna trecută am plătit aproape 90 lei. După 
această majorare cât voi plăti?
Dl Frăţilă - 15%.
Dl consilier Gheorghe Taloş - Deci aproximativ 100 lei. Am înţeles. Mulţumesc.
Dl consilier Alin Guler - Ce măsuri ia operatorul de salubritate pentru ca populaţia să 
colecteze deşeurile selectiv?
Dacă dl Taloş plăteşte acum 100 lei, şi peste o lună colectează corect, primeşte o 
reducere? Ar putea exista această posibilitate?
Am discutat în comisie posibilitatea ca primăria să colecteze taxele odată cu impozitul 

în speranţa că astfel v-a creşte gradul de colectare şi atunci cantitatea colectată va fi 
repartizată la un număr mai mare de plătitori iar preţul, implicit va fi mai mic.
Dl Gheorghe Taloş - Momentan nu se poate. Va trebui să avem 3-4-5 containere, noi 
ca unitate trebuie să plătim o chirie după containere, vom ajunge să plătim mai mult, doar 
dacă Brantnerul asigură containerele gratuit. Noi, micii intreprinzători nu suntem 
sprijiniţi.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Opiniile dumneavoastră au fost înregistrate. Noi avem o 
asociaţie ADI-ECODES care ne reprezintă în relaţia cu operatorul şi vă asigur că aceste 
propuneri le vom înainta prin ADI-ECODES către operator.
Vor trebui îmbunătăţite atât contractul cât şi regulamentul.
Ideea este să avem infrastuctura asigurată pentru a putea realiza la un grad cât mai ridicat 
colectarea selectivă pentru a nu mai plăti amenzi şi penalităţi.
Municipiul doreşte să găsească o soluţie de colectare cât mai avantajoasă, zonele să fie 
igienizate, frecvenţa de ridicare să fie una optimă iar întreţinerea zonelor să fie cât mai 
bună în vederea creşterii calităţii vieţii.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi procedura de vot.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea 
primarului Municipiului Zalău, reprezentantul legal al Municipiului Zalău în A.G.A. 
ADI ECODES Sălaj, să exprime un vot referitor la actualizarea tarifelor ca efect al
modificării structurii costurilor, în cadrul Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016.

*

Se adoptă hotărârea nr. 348
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Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor transmise în folosinţa 

Asociaţiei Silvice Stejarul şi Ocolului Silvic Stejarul Zalău al cărui asociat este, pe durata 
contractului nr. 39676 din 31.07.2014, a unei remorci forestiere cu macara proprie de 
încărcare.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas — comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

^ lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel-Discuţii dacă sunt?
Dl consilier Teodor Bălăjel - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi procedura de vot.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre completarea listei 
bunurilor transmise în folosinţa Asociaţiei Silvice Stejarul şi Ocolului Silvic Stejarul 
Zalău al cărui asociat este, pe durata contractului nr. 39676 din 31.07.2014, a unei 
remorci forestiere cu macara proprie de încărcare.

Se adoptă hotărârea nr. 349

Diverse

Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt intervenţii la capitolul diverse? Nu sunt. 
Vă anunţ că următoarea şedinţă ordinară va avea loc în data de 25 noiembrie 2021. 
Mulţumim pentru participare! O zi frumoasă!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
TEODOR Bălăjel ^

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

MARINA-BIANCĂ^AZACAŞ
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