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PROCES VERBAL
.

. încheiat azi, 16 DECEMBRIE 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Zalău care s-a desfăşurat Online utilizând platforma inclusiv pentru vot
CISCO WEBEX MEETING şi cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239 din
29.07.2021.
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
0 executivului Primăriei participă următorii: Dl Ionel Ciunt, dl Călin Fort, dna Marina Bianca
Fazacaş - secretar general al Municipiului Zalău, dna Claudia Ardelean - director Direcţia
Administraţie Publică, dna Mariana Cuibuş - director Direcţia economică, dl Claudiu Cliiş
- director adj. Direcţia economică, dna Margareta Păuşan -şef serviciu, dl Dan Curea director Direcţia Tehnică, dna Rodica Ciurte-şef serviciu, dl Vlad Petre - Arhitect şef, dna
Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse Umane, dna Violeta Conde - şef serviciu TIC,
dl Cristian Dobra - şef serviciu, reprezentanţi presă.
Invitaţi:
- dl Marcel Adridan - director S.A.D.P. Zalău, dna Seling Pop Rodica-director CMC, dna
Dorina Baboş-director DAS, dl Vasile Stan - director Ocolul Silvic, dl Lucian Trif-director
Poliţia Locală, dl Alin Oros-director Transurbis, dl Attila Sajka -director economic
Transurbis, dna Felicia Chiş-şef serviciu DAS, dl Dom Ţîrle-director CSM.
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
10.12.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primamlui Municipiului
Zalău, nr. 1677 din 10.12.2021, precum şi prin intermediul presei locale (ordinea de zi a
şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate integral în ziaml local
Graiul Sălajului).
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare telefonică
şi prin e-mail, în ziua de 10.12.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de desfăşurare a
şedinţei.
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In continuare, am consemnat următoarele:
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Dl Teodor Bălăj el - Bună dimineaţa şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Vă informez
că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Declar deschise lucrările şedinţei.
Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa online.
Constat că sunt prezenţi 21 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate
începe lucrările.
La solicitarea doamnei secretar general al Municipiului Zalău supun la vot:
- Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 15 noiembrie 2021. Precizez că
la această şedinţă au fost prezenţi toţi consilierii locali.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
-Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 25 noiembrie 2021. Precizez că la
această şedinţă au fost prezenţi toţi consilierii locali.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri:
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
1^ domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl 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.
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ORDINE DE ZI
pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău
din data de 16 decembrie 2021, orele 09,00
Aprobarea Proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului local din data de 15
noiembrie 2021 şi 25 noiembrie 2021, precum şi a Ordinii de zi pentru şedinţa din 16
decembrie 2021
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
municipiului Zalău, pentru anul 2022.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal pentru introducere în intravilan, reglementare şi urbanizare zonă”, str. lancu de
Hunedoara, beneficiari Jozsa Ferencz şi Jozsa Katinka.
S.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului
Zalău la data de 29.11.2021 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare, a execuţiei bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii, precum şi a bugetului creditului intern.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii aprobat pentru anul 2021.
5.Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Zalău în calitate de asociat în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Ţara Silvaniei”.
6.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 5/2021 prin aprobarea cuantumului
şi acordarea burselor de merit prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordinul nr.
5576/2011 elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Zalău.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2022 pentru
dezvoltarea şi modernizarea Serviciului de salubrizare - componenta Colectare şi Transport
^ în municipiul Zalău, având ca sursă redeventa aferenta Contractului de delegare nr
479/07.12.2016.
8.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 5.1 - Tabel centralizator cu nivelul
tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi exploatare a sistemului de iluminat public, a
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 205 din 01 iulie 2021 privind stabilirea
gestiunii directe ca modalitate de gestionare a serviciului de iluminat public.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea costului unitar pe km şi a tarifelor aferente
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse
regulate în municipiul Zalău, nr. 82882/15.11.2019, atribuit operatorului SC Transurbis SA
Zalău.
lO.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea ajutoarelor de
urgenţă familiilor, persoanelor aflate în situaţii de necesitate sau deosebite.
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11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Aparatul de Specialitate al Primarului şi al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor.
12.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Zalău, a Direcţiei Publice Comunitare
de Evidenţă a Persoanelor Zalău şi din cadrul unor servicii publice din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Zalău.
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual aferent Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”, organizat ca instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
14.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfăşoară pe raza municipiului Zalău,
^ constituită în temeiul Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
w publice, actualizată.
15.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la administrarea
pădurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău pentru anul 2022.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase
pentru anul de producţie 2022 şi a preţului de vânzare directă a masei lemnoase provenită
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
ly.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău pentru anul şcolar 2022-2023.
IS.Proiect de hotărâre 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
noiembrie 2021.
19.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău,
în baza Protocolului de administrare nr. 27786 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de
reparaţii capitale : "înlocuire cazane la centralele termice la Sala de sport de la Şcoala
Gimnazială “Mihai Eminescu ” şi “ înlocuire instalaţie electrică la corpul B la Şcoala
Gimnazială “Mihai Eminescu ”Zalău“.
20.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.l Zalău,
în baza Protocolului de administrare nr. 27795 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de
reparaţii capitale. înlocuire uşă secundară şi repararea scărilor aferente, înlocuire uşă beci,
înlocuire gresie intrare principală şi montat tarket pe holul de la blocul alimentar la Grădiniţa
cu Program Prelungit Nr. 1 Zalău”.
21.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei
, cu Program Prelungit „Piticii
Isteţi ” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27772 din 12.09.2002, cu valoarea
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lucrărilor de reparaţii capitale ; ” înlocuire instalaţii sanitare şi obiecte sanitare — parter,
etajul I, II la Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticii Isteţi “ Zalău”.
22.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”
Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27775 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor
de execuţie la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi echipare a unităţii de
învăţământ Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Municipiul Zalău” - Etapa I INTERNAT”, cod SMIS 122532.
23.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea
publică a Municipiului Zalău, rezultate în urma realizării investiţiei “Extindere reţea de
iluminat public în Municipiul Zalău-Programul anual de investiţii pe anul 2021” transmise
în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului de delegare a gestiunii
Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău nr. 45455 din 01.07.2021.
24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan
de 49 mp, identificat cu număr cadastral 73272, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
drumului public strada Irişilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii pentru Casa municipală
de Cultură Zalău.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Direcţia de Asistenţă Socială Zalău.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acţiune pentru anul 2022
privind serviciile sociale administrate şi subvenţionate din bugetul Consiliului Local al
Municipiului Zalău.
28.Solicitarea nr. 84720/03.12.2021 formulată de SC YMY Trans SRL de revocare a
Hotărârii de respingere a aprobării PUZ pentru construire imobil cu funcţiuni mixte,
A amenajări exterioare şi împrejmuire bd. Mihai Viteazul nr. 52 proprietatea privată a SC
YMY Trans SRL.
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de investiţii pe anul 2021, a
Listei provizorii de investiţii pe anul 2022 a Municipiului Zalău respectiv utilizarea
excedentului secţiunii de dezvoltare rezultat în anul 2021 pentru plăţile din anul 2022.
30.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către Municipiul Zalău a serviciilor
juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul nr. 1015/33/201^, în
etapa procesuală a recursului şi în căile extraordinare de atac dacă va fi cazul. Municipiul
Zalău având calitatea de intervenient accesoriu.
Diverse
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Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi prin vot asupra ordinii de zi.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
DI Teodor Bălăjel - Vă reamintesc faptul că în conformitate cu art 228 din Codul
administrativ, consilierii locali care au un interes personal într-un proiect de hotărâre
trebuie să anunţe acest lucru şi evident nu vor participa la dezbatere şi foarte bine ar fi ca
acest lucru să-l anunţaţi dumneavoastră la începutul şedinţei înainte de a intra în ordinea
de zi.
Eu nu voi participa la dezbateri şi vot la proiectele de hotărâre nr. 15 şi 16.
Dl Gheorghe Bancea - Nu participă la dezbateri si la vot la proiectele de hotărâre nr 18
22, 28.
Dl Florin Morar - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 30
Dl loan Şerban - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectele de hotărâre nr. 12 şi 30.
Dl Mihai Crişan- Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 19.
Dl Ioana Tuduce - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 30.
Dl Nicolae Fazakas- Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 9.
Dl Zoltan Takacs - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 20.
Dl Alin Guler - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 19.
Dl Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
municipiului Zalău, pentru anul 2022.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea
nr.52/2003. De asemenea acest proiect de hotărâre a fost transmis spre consultare
asociaţiilor constituite în domeniul mediului de afaceri, respectiv: Camera de Comerţ şi
Industrie Sălaj, Asociaţia Clubul Oamenilor de Afaceri şi Organizaţia Patronilor Sălaj.
In această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget.
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
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Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Noi am transmis asociaţilor proiectul de hotărâre.
Taxele şi impozitele în municipiul Zalău şi în anul 2022 rămân aproape identice cu taxele şi
impozitele din 2021.
In condiţiile în care noi dorim să dezvoltăm oraşul într-un ritm susţinut, în condiţiile în care
costurile cu energia electrică, cu gazul, cu materialele de construcţii au crescut noi vrem să
găsim un echilibru în tot ce înseamnă taxe şi impozite.
Ieri, am avut şedinţele de comisii, la momentul respectiv nu s-a înregistrat nici un
amendament.
Azi dimineaţă s-au primit mai multe amendamente referitoare la taxele şi impozitele locale.
Acest proiect de hotărâre, împreună cu bugetul de stat pe 2022 şi cu legislaţia în vigoare este
“ pentru construirea bugetului pentru anul 2022.
Bonificaţiile acordate pentru plata integrală a impozitelor şi taxelor locale în anul 2021
pentru persoane fizice au fost în sumă de 760 mii lei şi 585 mii lei pentru persoanele juridice,
în anii 2016-2021 bonificaţiile acordate au fost în sumă de 6 milioane 270 mii lei.
De asemenea, s-au acordat scutiri de plata taxelor şi impozitelor locale pentru persoane
fizice în valoare 1 milion 165 mii lei.
Dl consilier Alin Guler — Eu sunt cel care a transmis amendamentele.
Apreciem buna administrare realizată de municipalitate.
La momentul actual se fac anumite excese şi de aceea este posibilă dezvoltarea oraşului cu
păstrarea tarifelor la taxe şi impozite şi în această logică au venit şi propunerile mele care
nu sunt exagerate.
Dl Teodor Bălăjel
La amendamentul pentru bonificaţii acordate aţi propus un procent de 11 % pentru persoane
fizice însă procentul maxim conform legislaţiei este de 10%
Noi, municipalitatea am propus 9% pentru contribuabilii persoane fizice care îşi plătesc
integral taxele şi impozitele până la data de 31 martie 2022.
Dl consilier Alin Guler - Rog administraţia să corecteze amendamentul cu 10 %.
Din păcate pandemia nu dă semne să ne lase, primăria ar trebui să facă eforturi pentru a
încuraja cetăţenii la plata impozitelor online.
Dl consilier Mihai Crişan - La . Anexa 1. De ce s-a crescut la clădirile nerezidenţiale
utilizate în scop agricol de la 0,4 la 0,6?
îi descurajăm pe cei care îşi desfăşoară activităţi agricole. Ar trebui identificate persoanele
care nu desfăşoară activităţi agricole. Bine era să rămână la 0,4%.
A

Dl Teodor Bălăjel - Ei construiesc, apoi solicită certificat de urbanism pe anexă de
exploataţie agricolă. Legea mă obligă să le dau certificat de urbanism şi autorizaţie de
construire pentru anexă agricolă.
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Cei care dezvoltă activităţi agricole vor depune o cerere pentru a fi analizată.
Vom verifica aceste situaţii iar destinaţia autorizaţiei poate fi schimbată de către notar sau
emisă o altă autorizaţie.
Dl consilier Mihai Crişan - La Anexa 2- Am întrebat în şedinţa pe comisii de ce anumite
categorii nu au stabilit preţ diferenţiat în funcţie de locaţia acestora? Mi s-a răspuns că toate
sunt în zona A.
Toate sunt în zona A?
Dl Teodor Bălăjel - Activităţile comerciale sunt în zona A, probabil că sediul de firmă îl
au în altă zonă.
Numai activităţile comerciale sunt pe zone şi au fost analizate în detaliu.
Dl consilier Mihai Crişan — Părerea mea, că anexa trebuia să rămână în forma anului trecut
cu zone diferenţiate.
Nu cred că erau influenţate veniturile, aşa riscăm să pierdem producătorii.
La anexa 3- Am făcut o analiză şi se pare că după scumpirea noastră de 25 de lei pentru
producătorii locali, au dispărut producătorii locali din pieţe.
Mesele ocupate sunt foarte puţine. Efectul imediat ar fi creşterea preţurilor produselor
comercializate în pieţe faţă de supermarketuri.
Aceste creşteri de preţuri nu cred că vor aduce profit mare primăriei şi vom pierde
producătorii locali.
Dl Teodor Bălăjel - Tarifele propuse nu fac altceva decât să susţină consumul de utilităţi.
Noi nu obţinem profit din activitatea pieţelor.
Da, pe timp de iarnă în piaţă sunt mai mulţi comercianţi.
Preţurile produselor din piaţă nu le stabilim noi.
Intr-adevăr, produsele din piaţă sunt mult mai bune decât produsele din supermarketuri iar
preţurile, au rămas aceleaşi ca în 2017.
Dl consilier Gheorghe Taloş - Dintotdeauna piaţa şi vânzarea mărfurilor a fost taxată în
piaţă de când lumea.
In condiţiile în care s-au făcut investiţii, modernizări, este normal să crească şi tarifele.
Consider că executivul primăriei a analizat totul în detaliu.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Este adevărat că trebuie taxat cel care desfăşoară activitate
comercială.
Majorarea de la începutul anului arată că în pieţe sunt puţini producători locali. Amortizarea
investiţiei trebuie făcută într-o perioadă mai mare, nu în doi-trei ani.
Trebuie găsite soluţii ca producătorii locali să vină să îşi vândă marfa în piaţa din Zalău.
Dl Teodor Bălăjel - Să privim preţurile din piaţă şi mol.
Cetăţenii se uită şi la preţ. Noi nu putem impune adaosul comercial.
Costurile cu energia şi utilităţile a produs scumpiri pentru toţi inclusiv pentru produsele
agricole.
Piaţa din 2021 nu este egală cu piaţa din 2019, fiind şi perioadă de pandemie.
Dl consilier Nicolae Fazakas - La Anexa 2, pct. 25.
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Pentru a nu fi interpretabile, tarifele la vânzarea de bilete de la cinematograful „Scala” se
impune să facem menţinea că acestea conţin şi TVA.
Dl consilier Alin Guler - Din păcate am văzut anul trecut că inclusiv măsurile
guvernamentale au fost în opoziţie cu producătorii români.
Vă aduceţi aminte de perioada - moluri deschise, pieţe închise.
Un dezavantaj este şi faptul că nu sunt locuri de parcare suficiente în piaţă, mai mult, la noi
sunt practicate cele mai mari preţuri din piaţă.
Din păcate piaţa este în declin cu toate încercările noastre de a o revitaliza.
Ar trebui gândită o strategie şi să încercăm să aducem cetăţenii spre centru nu spre mol,
unde merg acum.
Dl Teodor Bălajel- Da, aşa este!
Vă propun să discutăm amendamentele.
Dl consilier Alin Guler a trimis mai multe amendamente.
Amendamentul nr. 1 - Taxe pieţe
AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre nr. 1 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public
şi privat al municipiului Zalău, pentru anul 2022.
Nr.
crt

1

Articolul din proiectul de
hotă rârc/anexa/capito l/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat
Art2. Se aprobă tarifele şi chiriile care
vor fi practicate în anul 2022 pentru
administrarea bunurilor ce aparţin
domeniului public şi privat al municipiului
Zalău, conform
Anexei nr.3 TARIFE PROPUSE pentru
utilizarea locurilor publice 2022 PIAŢA
ASTRALIS, respectiv PIAŢA
CENTRALA:
-Tarif zilnic masa 1.35 mp - producători
agricoli -10 lei/zi
Tarif zilnic masa 1.02 mp - producători
agricoli -8 lei/zi
Tarif zilnic masa flori - producători-10
lei/zi
Tarif pornire la licitaţie rezervare masa
1.35 mp la solicitări - producători agricoli
-156,00 lei/lună
Tarif pornire la licitaţie rezervare masa
1.02 mp la solicitări - producători agricoli
-115,00 lei/lună
Tarif pornire la licitaţie rezervare masa
flori ia solicitări - producători -312,50 lei/
lună

Text amendament propus

Motivaţia amendamentului/sursa de
finanţare

(autor)
Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile care vor fi
practicate în anul 2022 pentru administrarea
bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
municipiului Zalău, conform
Anexei nrj TARIFE PROPUSE pentru utilizarea
locurilor publice 2022 PIAŢA ASTRALIS,
respectiv PIAŢA CENTRALA;
-Tarif zilnic masa 1.35 mp - producători agricoli -5
lei/zi
Tarif zilnic masa 1.02 mp - producători agricoli -4
lei/zi
Tarif zilnic masa flori - producători- 5 lei/zi
Tarif pornire la licitaţie rezervare masa 1.35 mp la
solicitări - producători agricoli -78,00 Ici/ lună
Tarif pornire la licitaţie rezervare masa 1.02 mp la
solicitări - producători agricoli -57,5 lei/ lună
Tarif pornire la licitaţie rezervare masa flori la
solicitări - producători -156,25 lei/ lună

cons. local Guler Alin
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-producătorii locali reprezintă
"motorul” economic al satului
-producătorii agricoli locali oferă spre
vânzare produse proaspete, cu o
amprentă de carbon redusă încadrânduse astfel stategiei Uniunii Europene
”Farm to Fork” privind lanţurile
scurte de aprovizionare.
-de asemenea sprijinirea producătorilor
locali contribuie la menţinerea tinerilor
în sat şi astfel fenomenul depopulării
satului românesc poate fi încetinit sau
chiar inversat, avand în vedere şi
transformările de pe piaţa muncii
impuse de pandemia de Covid-19.

#

La piaţa centrală tariful porneşte de la 10 lei / zi şi dumneavoastră aţi propus 5 lei — pentru
producătorii agricoli.
Tariful pentru o masă de 1,02 mp de la 8 lei aţi propus la 4 lei.
Tariful zilnic pentru flori l-aţi propus de la 10 lei la 5 lei.
Tariful de pornire a licitaţiei'de la 156 lei/lună/loc - dumneavoastră l-aţi propus la jumătate.
DI consilier Alin Guler — Am propus înjumătăţirea tarifelor doar pentru producătorii locali
agricoli pentru că aceştia sunt ai noştri şi trebuie să îi sprijinim, altfel, degeaba ne plângem
că vin străinii şi ne vând produse de proastă calitate.
La piaţa Jibou nu este această dublă taxare.
Dl Teodor Bălăjel - La Jibou, piaţa este în aer liber.
Supun la vot amendamentul nr. 1, la proiectul 1.
Rog lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 9 voturi. împotrivă?- 12 voturi (Claudiu Bujor, Iulian Popiţ, Ioana
Tuduce, Râul Dragoş, loan Şerban, Gheorghe Taloş, Amalia Găvriluţ, Nicolae Fazakas,
Teodor Bălăjel, Zsolt Bodgan, Alexandru Lakatos). Abţineri? - Nu sunt.
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul nr. 2 — Bonificaţii - plăţi anticipate taxe şi impozite
AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre nr. 1 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău,
pentru anul 2022.

Nr.

1

Articolul din proiectul de
hotărâre/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articoiyalineat
Art.3.
(1) Se aprobă euantumul bonificaţiilor ce se vor
acorda în cazul achitării la caseriile serviciilor de
impozite şi taxe din cadrul Primăriei
Municipiului Zalău, CEC, prin P.O.S, prin
ordin de plată sau internet banking, astfel:
a) 7 % pentru contribuabilii persoane fizice
care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren
şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate
pentru întregul an, până la data de 31 martie a
anului 2022;
b) 4 % pentru contribuabilii persoane juridice
care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren
şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate

Text amendament propus
(autor)

Motivaţia
amendamentului/surs
a de finanţare

Art.3.
(1) Se aprobă cuantumul bonificaţiilor ce se vor
acorda în cazul achitării la caseriile serviciilor de
impozite şi taxe din cadrul Primăriei
Municipiului Zalău, CEC, prin P.O.S, prin ordin
de plată sau internet banking, astfel;
a) 5 % pentru contribuabilii persoane fizice care
au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi
impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru
întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022;
b) 2 % pentru contribuabilii persoane juridice
care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi
impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru
întregul an, până ia data de 31 martie a anului 2022.

-evoluţia tenologică din
ultimii ani, accelarată
foarte mult de
pandemia de Covid-19
a pus comunităţile din
întreaga lume în faţa
unor noi realităţi, în
care comunicarea este
tot mai dependentă de
tehnologiile
informatice.
-relaţiile cetăţenilor cu
autorităţile se bazează
tot mai mult pe
interacţiuni virtuale,
care sunt mai rapide.
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pentru întregul an, până ia data de 31 martie a
(2) Se aprobă cuantumul bonificaţiilor ce se vor
anului 2022.
acorda în cazul achitării online prin intermediul
(2) Se aprobă cuantumul bonificaţiilor ce se vor site-urilor www.zalausj.ro şi
acorda în cazul achitării online prin intermediul mvw.ghiseuLro,astfel:
site-urilor www.zalausj.ro şi
a) 11 % pentru contribuabilii persoane fizice
mvw.ghiseul.ro,astfel:
care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie
a) 9 % pentru contribuabilii persoane fizice
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi
care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren
întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022;
şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate
b) 8 % pentru contribuabilii persoane juridice
pentru întregul an, până la data de 31 martie a
care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie
anului 2022;
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi
b) 6 % pentru contribuabilii persoane juridice impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru
care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022.
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren
şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate
pentru întregul an, până la data de 31 martie a
cons. local Guler Alin
anului 2022.

mai sigure şi duc la
economii de timp şi în
cele din urmă de
resurse, care pot fi
direcţionate spre alte
nevoi ale comunităţii,
-încurajarea cetăţenilor
să-şi plătească
impozitele şi taxelor
către stat este absolut
necesară şi răspunde
totodată şi exigenţelor
şi planurilor asumate de
România, ca membră a
U.E. privind tranziţia
către o economie
digitală.

Dl consilier Alin Guler - Argumentul pentru care susţin scăderea bonificaţiei cu 2 procente
este:
- tendinţa spre digitalizare accelerată foarte mult de pandemie iar relaţiile cetăţenilor cu
autorităţile se bazează tot mai mult pe interacţiuni virtuale, care sunt mai sigure şi mai
rapide.
Dl Teodor Bălăjel - Care este propunerea dumneavoastră la punctul a ? Pentru că legea
permite maxim 10%.
Dl consilier Alin Guler - Propun bonificaţia de 10%.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot amendamentul nr. 2, la proiectul 1.
Vă rog să vă exprimaţi votul. Rog lansaţi aplicaţia de vot
Cine este pentru? - 9 voturi. împotrivă?- 12 voturi (Claudiu Bujor, Iulian Popiţ, Ioana
Tuduce, Râul Dragoş, loan Şerban, Gheorghe Taloş, Amalia Găvriluţ, Nicolae Fazakas,
" Teodor Bălăjel, Zsolt Bodgan, Alexandru Lakatos). Abţineri? - Nu sunt.
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul nr. 3 - Taxă de ocupare ocazională
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AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre nr. 1 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău,
pentru anul 2022.
Nr.
crt.

1

Articolul din proiectul de
hotărâre/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/dtlul/articol/alineat
Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile care vor fi
practicate în anul 2022 pentru administrarea
bunurilor ce aparţin domeniului public şi
privat al municipiului Zalău, conform
Anexei nr.2, cap. 12 Taxe de ocupare
OCAZIONALA a locurilor publice pentru
desfăşurarea unor activitati: subcapitolul:
12.1: Vânzare de produse în alte locuri decât
pieţe, târguri sau oboare: -4,50 lei/mp/zi

Text amendament propus

Motivaţia amendamentului/sursa de
fînanţare

(autor)
Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile
care vor fi practicate în anul 2022
pentru administrarea bunurilor ce
aparţin domeniului public şi privat
al municipiului Zalău, conform
Anexei nr.2, cap. 12 Taxe de
ocupare OCAZIONALA a locurilor
publice pentru desfăşurarea unor
activitati: subcapitolul: 12.1:
Vânzare de produse în alte locuri
decât pieţe, târguri sau oboare: 4,50 lei/mp/zi

-producătorii locali reprezintă "motorul”
economic al satului
-producătorii agricoli locali oferă spre
vânzare produse proaspete, cu o amprentă
de carbon redusă încadrându-se astfel
stategiei Uniunii Europene ”Farm to
Fork” privind lanţurile scurte de
aprovizionare.
-de asemenea sprijinirea producătorilor
locali contribuie la menţinerea tinerilor în
sat şi astfel fenomenul depopulării satului
românesc poate fi încetinit sau chiar
inversat, avand în vedere şi transformările
de pe piaţa muncii impuse de pandemia de
cons. local Guler Alin. Covid-19.

DI consilier Alin Guler - La anexa 3, cap 12, tariful propus pentru mp este de 4,50 lei/mp,
propun să fie gratis
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot amendamentul nr. 3, la proiectul 1.
Rog lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 6 voturi. împotrivă?- 12 voturi (Claudiu Bujor, Iulian Popiţ, Ioana
Tuduce, Râul Dragoş, loan Şerban, Gheorghe Taloş, Amalia Găvriluţ, Nicolae Fazakas,
Teodor Bălăjel, Zsolt Bodgan, Alexandru Lakatos). Abţineri? - 3 voturi (Florin Morar,
Mihaela Mureşa, Mihai Crişan).
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul nr. 4 -Taxă închiriere săli de sport
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AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre nr. 1 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău,
pentru anul 2022.
Nr.
crt.
1

Articolul din proiectul de
hotărâre/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile care
vor fi practicate în anul 2022 pentru
administrarea bunurilor ce aparţin
domeniului public şi privat al
municipiului Zalău, conform
Anexei nr.2, cap. 17 Tarife de
^iînchiriere/Taxă de ocupare ocazională
**SĂLI DE SPORT din unităţile de
învăţământ, pentru următoarele
activitati:
subcapitolul: 17.1: Fotbal: -103
lei/oră

Text amendament propus

Motivaţia amendamentului/sursa de
finanţare

(autor)
Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile care vor
fi practicate în anul 2022 pentru
administrarea bunurilor ce aparţin
domeniului public şi privat al municipiului
Zalău, conform
Anexei nr.2, cap. 17 Tarife de
Închiriere/Taxă de ocupare ocazională SĂLI DE SPORT din unităţile de
învăţământ, pentru următoarele activitati:
subcapitolul: 17.1: Fotbal: -150 lei/oră
cons. local Guler Alin

-folosirea sălilor de sport ale unităţilor de
învăţământ de către adulţi, în scopul
practicării fotbalului, a creat de-a lungul
timpului pagube mai ales asupra plaselor de
protecţie cu care aceste săli sunt dotate pentru
a proteja de lovituri echipamentele electrice,
geamurile, etc., iar costurile cu
repararea/schimbarea acestora sunt destul de
mari, şcolile neavând fondurile necesare, sau
dacă le au rămân deficitare alte capitole de
funcţionare.
In plus în oraş există terenuri sintetice,
acoperite, pentru practicarea fotbalului de
către pasionaţi inclusiv în sezonul rece.

DI consilier Alin Guler - Propun ca tariful la fotbal să crească la 150 lei /oră faţă de 103
lei/oră.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot amendamentul nr. 4, la proiectul 1.
Rog lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 10 voturi. împotrivă?- 11 voturi (Claudiu Bujor, Iulian Popiţ, Ioana
Tuduce, Râul Dragoş, Dan Bercean, loan Şerban, Gheorghe Taloş, Amalia Găvriluţ, Nicolae
Fazakas, Zsolt Bodgan, Alexandru Lakatos). Abţineri? - Nu sunt.
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul nr. 5 - Taxă sedii partide politice şi cabinete parlamentare
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AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre nr. 1 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău,
pentru anul 2022.
Nr.cr
t.

1

Articolul din proiectul de
hotărâre/ancxa/capitol/subeapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus

Motivaţia amendamentului/sursa de finanţare

(autor)

Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile care Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile
vor fi practicate în anul 2022 pentru
care vor fi practicate în anul 2022
administrarea bunurilor ce aparţin
pentru administrarea bunurilor ce
domeniului public şi privat al
aparţin domeniului public şi privat
municipiului Zalău, conform
al municipiului Zalău, conform
Anexei nr.2, cap. 1 Tarife ce
Anexei nr.2, cap. 1 Tarife ce
constituie preţul de pornire a licitaţiilor constituie preţul de pornire a
publice/atribuire directă privind
licitaţiilor publice/atribuire directă
închirierea SPATIILOR - imobile
privind închirierea SPATIILOR aflate în proprietatea publică sau
imobile aflate în proprietatea
privată a Municipiului Zalău, pentru
publică sau privată a Municipiului
desfăşurarea următoarelor activităţi:
Zalău, pentru desfăşurarea
următoarelor activităţi:
subcapitolul: 1.6. Sedii partide
subcapitolul: 1.6. Sedii partide
politice şi cabinete parlamentare -2 lei politice şi cabinete parlamentare5 lei

-partidele politice primesc subvenţii consistente
de la bugetul de stat, motiv pentru care o
taxă/chirie chiar şi de 5 lei/mp/lună nu
reprezintă un efort financiar pentru acestea, în
schimb bugetul local va beneficia de nişte sume
mai mari.

cons. local Guler Alin

Dl consilier Alin Guler - La subcap 1.6. - am propus ca taxa să fie de 5 lei /mp pentru că
partidele primesc subvenţii de la bugetul de stat.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot amendamentul nr. 5, la proiectul 1.
Rog lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 9 voturi. împotrivă?- 11 voturi(Claudiu Bujor, Iulian Popiţ, Ioana
Tuduce, Râul Dragoş, Dan Bercean, loan Şerban, Gheorghe Taloş, Amalia Găvriluţ, Nicolae
Fazakas, Zsolt Bodgan, Alexandru Lakatos). Abţineri? - 1 vot (Teodor Bălăjel).
Amendamentul a fost respins.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 1 cu menţiunea că preţul biletelor de la cinematograful
Scala conţine şi TVA.
Rog lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 13 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 8 voturi (Alin Guler, Florin
Morar, Mihai Crişan, Gabriela Olar, Zoltan Takacs, Mihaela Mureşan, Gheorghe Bancea.
Ramona Goga).
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Cu 13 voturi „pentru” „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, pentru anul 2022.
Se adoptă hotărârea nr. 372
Dl Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal pentru introducere în intravilan, reglementare şi urbanizare zonă”, str. lancu de
Hunedoara, beneficiari Jozsa Ferencz şi Jozsa Katinka.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparentă decizională prevăzută de
Legea nr.52/2003. In această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii
IP cu valoare de recomandare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? 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
documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan,
reglementare şi urbanizare zonă”, str. lancu de Hunedoara, beneficiari Jozsa Ferencz şi Jozsa
Katinka.
Se adoptă hotărârea nr. 373
Dl Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului
Zalău la data de 29.11.2021 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare, a execuţiei bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii, precum şi a bugetului creditului intern.
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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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? 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 al Municipiului Zalău la data de 29.11.2021 pe cele două secţiuni, respectiv
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, a execuţiei bugetului instituţiilor
finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a bugetului creditului intern.
Se adoptă hotărârea nr. 374
Dl Teodor Bălăjel
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii aprobat pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget.
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? 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? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 2 voturi (Gabriela Olar
Zoltan Takacs).
*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
16

şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
aprobat pentru anul 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 375
Dl Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Zalău în calitate de asociat în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’Ţara Silvaniei”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
^ Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
* finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? 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 participarea municipiului
Zalău în calitate de asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Tara
Silvaniei”.
Se adoptă hotărârea nr. 376
Dl Teodor Bălăjel
b.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 5/2021 prin aprobarea
cuantumului şi acordarea burselor de merit prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordinul nr.
5576/2011 elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Alin Guler şi dl consilier Florin Morar nu participă la acest proiect de
hotărâre.
Dl Teodor Bălăjel
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 completarea HCL nr. 5/2021 prin
aprobarea cuantumului şi acordarea burselor de merit prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din
Ordinul nr. 5576/2011 elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul
Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 377
Dl Teodor Bălăjel
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2022 pentru
dezvoltarea şi modernizarea Serviciului de salubrizare - componenta Colectare şi Transport
în municipiul Zalău, având ca sursă redeventa aferenta Contractului de delegare nr
479/07.12.2016.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
ţjj^ 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 Teodor Bălăjel - 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.
*
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Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
de investiţii pentru anul 2022 pentru dezvoltarea şi modernizarea Serviciului de salubrizare
— componenta Colectare şi Transport în municipiul Zalău, având ca sursă redevenţa aferenta
Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016.
Se adoptă hotărârea nr. 378
Dl Teodor Bălăjel
S.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 5.1 - Tabel centralizator cu nivelul
tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi exploatare a sistemului de iluminat public, a
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 205 din 01 iulie 2021 privind stabilirea
gestiunii directe ca modalitate de gestionare a serviciului de iluminat public.
#

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI 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.
DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - 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 hotărâre privind completarea Anexei 5.1 - Tabel
^ centralizator cu nivelul tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi exploatare a sistemului
de iluminat public, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 205 din 01 iulie
2021 privind stabilirea gestiunii directe ca modalitate de gestionare a serviciului de iluminat
public.
Se adoptă hotărârea nr. 379

19

Dl Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind modificarea costului unitar pe km şi a tarifelor aferente
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse
regulate în municipiul Zalău, nr. 82882/15.11.2019, atribuit operatorului SC Transurbis SA
Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Nicolae Fazakas nu participă la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Mihai Crişan- M-am interesat în oraşele din vecinătatea noastră. în momentul
de faţă Clujul are preţul unui bilet la 5 lei pentru 2 călătorii.
DI Teodor Bălăjel- Da, aşa este iar noi aveam 2 lei.
Dl consilier Mihai Crişan — Momentan au 5 lei plus vinerea gratuită.
La ce trafic este acum în oraş, noi, ar trebui să încurajăm transportul în comun.
Transurbisul nu este o societate profitabilă. Veniturile din abonamente şi bilete acoperă cca
15 ^-20 /o din totalul cheltuielilor. Scumpind la 6 lei biletele, nu vom încuraja transportul în
comun şi nu vom aduce beneficii oraşului.
Dl Teodor Bălăjel - Am înţeles opinia dumneavoastră.
Vă informez că veniturile proprii lunare sunt aproximativ de 170-200 mii lei în condiţiile în
care costurile sunt la un milion două sute.
Bine era să vă gândiţi la toate facilităţile acordate nu doar la vinerea gratuită.
Probabil că pe viitor vom găsi soluţii şi de genul acesta.
Urmează să se scrie proiecte pe mobilitate urbană. Vă invit să participaţi şi dumneavoastră
la discuţii pe proiectul de mobilitate urbană.
Dl consilier Mihai Crişan - Eu nu spun că soluţia cea mai bună este gratuitatea dar nici să
creştem preţul biletelor nu mi se pare o soluţie bună.
Dl Teodor Bălăjel
S-a depus un amendament de către dl consilier Zoltan Takacs, pe care îl invit să îşi susţină
amendamentul.
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AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre NR. 9 privind modificarea costului unitar pe km şi a tarifelor aferente
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane,
prin curse regulate în municipiul Zalău, nr. 82882/15.11.2019,
atribuit operatorului SC Transurbiş SA Zalău.

Nr.crt.

1

#

Articolul din proiectul de
hotărâre/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Amendament propus
(autor)

Referat de aprobare a proiectului de hotarare privind
modificarea costului unitar ne km si a tarifelor aferente
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de persoane, prin curse regulate in
Municipiul Zalau, nr. 82.882/15.11.2019, atribuit
operatorului SC Transurbis SA Zalau, aprobat prin
HCL 331/15.11.2019, cu modificările ulterioare

Modificarea nivelului de
influente
la
Tarifele
propuse
de
operator,
comparativ
cu
cele
practicate in prezent:
- Influenta de 50% la 25%
- Influenta de 40% la 20%
- Influenta Bilet suprataxa
de la 100% la 50%
Nume şi prenume Consilier
local
TAKACS ZOLTAN

Motivaţia
amendamentului/sursa de
finanţare
Este de inteles majorarea, ţinând
cont de inflaţia produsa de
pandemie si creşterea
combustibilului, dar este un
procent prea mare pentru
zalauani, iar pentru acest aspect
solicit aprobarea
amendamentului de a injumatati
unele procente de influenta in
acest referat de aprobare.
Inclusiv oreasele mari, de
exemplu Municipiul Cluj, are o
taxa de 2,5 lei pe călătorie,
distantele fiind semnificativ mai
lungi decât in oraşul nostru.

DI consilier Zoltan Takacs — Bună ziua. Amendamentul meu merge exact pe ideea dlui
Mihai Crişan. Mie mi se pare foarte mult un procentaj de 50% tariful propus de operatpr
^ ţinând cont de faptul că municipiile din jurul nostru au tarife mult mai mici.
La Cluj-5 lei/2 călătorii, Satu Mare — 5 lei/2 călătorii, Baia Mare — 4 lei/2călătorii. Braşovul
are 5 lei/2 călătorii. Singurul oraş mai mare care are 6 lei/2 călătorii este Oradea.
Ţinând cont de lungimea traseelor de transport, propunerea mea este înjumătăţirea adică
aducerea tarifului la nivelul oraşelor din jurul nostru respectiv tarifele cu influenţă de 50%
să fie reduse la 25% iar cele cu influenţă de 40% să fie reduse la 20%. Deasenienea am
propus ca procentul amenzilor (biletele de suprataxă) să fie de 50%.
Dl Teodor Bălăjel - Dumneavoastră aţi comparat propunerea noastră pentru anul 2022 cu
valoarea biletelor de călătorie din 2021 la oraşele respective.
Taxele şi impozitele în Cluj, Satu Mare, Braşov - probabil nu au fost încă discutate
propunerile lor pentru anul 2022.
Am înţeles amendamentul dumneavoastră.
Supun la vot amendamentul.
Dl consilier Nicolae Fazakas nu participă la acest proiect de hotărâre.
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Cine este pentru? - 6 voturi. împotrivă -10 voturi (Claudiu Bujor, Iulian Popiţ, Ioana
Tuduce, Râul Dragoş, loan Şerban, Gheorghe Taloş, Amalia Găvriluţ, Teodor Bălăjel, Zsolt
Bogdan, Lakatos Alexandru). Abţineri? - 4 (Florin Morar, Mihai Crişan, Mihaela Mureşan,
Gheorghe Bancea).
Dl Teodor Bălăjel-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 (Alin Guler, Florin Morar, Mihai Crişan,
Alexandru Bora, Gabriela Olar, Zoltan Takacs, Mihaela Mureşan, Gheorghe Bancea,
Ramona Goga). Abţineri? - Nu sunt.
Cu 11 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea costului
unitar pe km şi a tarifelor aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de persoane, prin curse regulate în municipiul Zalău, nr. 82882/15.11.2019,
^ atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 380
DI Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea ajutoarelor de
urgenţă familiilor, persoanelor aflate în situaţii de necesitate sau deosebite.
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.
DI consilier Teodor Bălăjel — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - 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.
Dl Teodor Bălăjel nu a participat la acest proiect de hotărâre.

22

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Procedurilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor, persoanelor aflate în situaţii
de necesitate sau deosebite.
Se adoptă hotărârea nr. 381
DI Bălăjel Teodor
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Aparatul de Specialitate al Primarului şi al Direcţiei Publice Comunitare de Evidentă a
Persoanelor.
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 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 Teodor Bălăjel - 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
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului şi al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor.
Se adoptă hotărârea nr. 382
Dl Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Zalău, a Direcţiei Publice Comunitare
de Evidenţă a Persoanelor Zalău şi din cadrul unor servicii publice din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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DI consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
DI 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 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier loan Şerban - Nu participă la acest proiect de hotărâre.
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 stabilirea salariilor
de bază pentru personalul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului
Zalău, a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Zalău şi din cadrul unor
servicii publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 383
Dl Bălăjel Teodor
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual aferent Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”, organizat ca instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
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.
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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Florin Morar nu participă la acest proiect de hotărâre.
DI consilier Alin Guler - în legătură cu proiectul 9. Se pot găsi soluţii şi sunt de acord să
dăm gratuitate la transportul în comun pentru cetăţeni.
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Dl consilier Mihai Crişan - Nu mi se par normale aceste măriri.
Dl Teodor Bălăjel - 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? — 8 voturi (Alin Guler, Mihai Crişan, Alexandru
Bora, Gabriela Olar, Zoltan Takacs, Gheorghe Bancea, Goga Ramona, Mihaela Mureşan).
Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual aferent Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”, organizat ca
instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 384
DI Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfăşoară pe raza municipiului Zalău,
constituită în temeiul Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice, actualizată.
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.
DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
W Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Doamna consilier Mihaela Mureşan face menţiunea că la proiectul anterior din cauza că a
pierdut conexiunea la internet nu s-a înregistrat corect votul.
Votul este împotrivă.
Dl Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea
de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Domnul consilier Gheorghe Bancea — La acest proiect de hotărâre nu participă.
Domnul consilier Alexandru Bora — La acest proiect de hotărâre nu participă.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea
componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se
desfăşoară pe raza municipiului Zalău, constituită în temeiul Legii nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, actualizată.
Se adoptă hotărârea nr. 385
Dl Teodor Bălăjel
15. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la administrarea
pădurilor proprietate publică a Municipiului Zalău.
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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl Teodor Bălăjel-La acest proiect de hotărâre nu participă.
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 adoptarea unor
^ măsuri referitoare la administrarea pădurilor proprietate publică a Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 386
Dl Teodor Bălăjel
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase
pentru anul de producţie 2022 şi a preţului de vânzare directă a masei lemnoase provenită
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl Teodor Bălăjel-La acest proiect de hotărâre nu participă.
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 preţului
de referinţă al masei lemnoase pentru anul de producţie 2022 şi a preţului de vânzare directă
a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 387
Dl Teodor Bălăjel
IT.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău pentru anul şcolar 2022-2023.
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
d domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Nicolae Fazakas-La acest proiect de hotărâre nu a participat 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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău
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pentru anul şcolar 2022-2023.
Se adoptă hotărârea nr. 388
Dl Teodor Bălăjel
IS.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 noiembrie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dna consilier Ramona Goga - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Gheorghe Bancea - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Florin Morar - La acest proiect de hotărâre nu participă.
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.
*

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul 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 noiembrie 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 389
Dl Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău,
în baza Protocolului de administrare nr. 27786 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de
reparaţii capitale : "înlocuire cazane la centralele termice la Sala de sport de la Şcoala
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Gimnazială “Mihai Eminescu ” şi “ înlocuire instalaţie electrică la corpul B la Şcoala
Gimnazială “Mihai Eminescu ”Zalău“.

O

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI 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.
DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
DI consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - 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 majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii
Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27786 din
12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale : înlocuire cazane la centralele
termice la Sala de sport de la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu ” Şl
> “ înlocuire instalaţie
>
electrică la corpul B la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu ”Zalău“.
A

^

A

Se adoptă hotărârea nr. 390
Dl Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 1 Zalău,
in baza Protocolului de administrare nr. 27795 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de
reparaţii capitale: ’lnlocuire uşă secundară şi repararea scărilor aferente, înlocuire uşă beci,
înlocuire gresie intrare principală şi montat tarket pe holul de la blocul alimentar la Grădiniţa
cu Program Prelungit Nr. 1 Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor — comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Zoltan Takacs - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl Teodor Bălăjel- 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 majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei
cu Program Prelungit Nr.l Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27795 din
12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale: ”înlocuire uşă secundară şi repararea
scărilor aferente, înlocuire uşă beci, înlocuire gresie intrare principală şi montat tarket pe
holul de la blocul alimentar la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.l Zalău”.
Se adoptă hotărârea nr. 391
Dl Teodor Bălăjel
21.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit „Piticii
Isteţi ” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27772 din 12.09.2002, cu valoarea
lucrărilor de reparaţii capitale ; ” înlocuire instalaţii sanitare şi obiecte sanitare — parter,
etajul I, II la Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticii Isteţi “ Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
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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? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei
cu Program Prelungit „Piticii Isteţi ” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27772
din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale ; ” înlocuire instalaţii sanitare şi
obiecte sanitare - parter, etajul I, II la Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticii Isteţi “ Zalău”.
*

Se adoptă hotărârea nr. 392
Dl Teodor Bălăjel
22.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”
Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27775 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor
de execuţie la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi echipare a unităţii de
învăţământ Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Municipiul Zalău” - Etapa I INTERNAT”, cod SMIS 122532.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget.
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Gheorghe Bancea - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier loan Şerban — La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl Teodor Bălăjel-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 majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului
Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27775 din
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12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii „Reabilitare,
modernizare şi echipare a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din
Municipiul Zalău” - Etapa I - INTERNAT”, cod SMIS 122532.
Se adoptă hotărârea nr. 393
Dl Teodor Bălăj el
23.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea
publică a Municipiului Zalău, rezultate în urma realizării investiţiei “Extindere reţea de
iluminat public în Municipiul Zalău-Programul anual de investiţii pe anul 2021” transmise
în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului de delegare a gestiunii
Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău nr. 45455 din 01.07.2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi 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 completarea listei
bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, rezultate în urma realizării
investiţiei Extindere reţea de iluminat public în Municipiul Zalău-Programul anual de
investiţii pe anul 2021” transmise în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău nr
45455 din 01.07.2021.
Se adoptă hotărârea nr. 394
DI Teodor Bălăjel
24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan
de 49 mp, identificat cu număr cadastral 73272, liber de sarcini, necesar asigurării tramei
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drumului public strada Irişilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
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 Teodor Bălăjel - 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 emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat,
asupra imobilului teren intravilan de 49 mp, identificat cu număr cadastral 73272, liber de
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Irişilor şi trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 395
Dl Teodor Bălăjel
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii pentru Casa municipală
de Cultură Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
pi 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 Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dna consilier Amalia Găvriluţ - Nu participă la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Claudiu Bujor — Nu participă la acest proiect de hotărâre.
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Dl consilier Teodor Bălăjel-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.
A

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de
Funcţii pentru Casa municipală de Cultură Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 396
Dl Teodor Bălăjel
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Direcţia de Asistentă Socială Zalău.
9

9

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 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 Teodor Bălăjel - 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 Organigramei
şi a Statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 397
Dl Teodor Bălăjel
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acţiune pentru anul 2022
privind serviciile sociale administrate şi subvenţionate din bugetul Consiliului Local al
Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
34

iTptfj Lţi”o“H^tizTv:X‘™

>oca«JuridicS, de

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 Teodor Bălăjel - 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.
*

0

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Anual
de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate si
Şl subvenţionate din
bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 398
DI Teodor Bălăjel
28.SoIicitareanr. 84720/03.12.2021 formulată de SC YMYTra
ns SRL de revocare a
Hotărâm de respingere a aprobării PUZ pentm constmire imobil
cu funcţiuni mixte,
amenajam exterioare şi împrejmuire bd. Mihai Viteazul nr. 52 proprietatea privată a SC
YMY Trans SRL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii.
prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
°crMor‘mWirf
~
de «rganizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
Hnm • 1
UT ’ •
funciar, servicii publice, protecţia mediului administrarea
omemului puWic Şl privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil. ’
Dl Teodor Balajel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Mihai Crişan -Noi dacă votăm „pentm”, votăm acţiunea primăriei*?

UeZăr

lor nu este

Dl“a A.!derea°

sa vă prezinte situaţia.
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Faţă de solicitarea celor de la YMY Trans prin care solicitau revocarea deciziei
dumneavoastră prin care s-a respins acel PUZ, noi am întocmit acest punct de vedere prin
care am considerat şi vă propunem să vă menţineţi decizia de respingere a PUZ-ului şi prin
urmare să vă însuşiţi acest punct de vedere pe care noi l-am făcut, pentru a putea fi comunicat
solicitantului.
Dacă dumneavoastră sunteţi de acord cu însuşirea acestui punct de vedere pe care noi 1- am
făcut, noi, sub această formă vom transmite răspunsul solicitantului.
Deci nu se revine asupra deciziei de respingere a PUZ-ului.
Dl consilier Gheorghe Bancea nu participă la acest proiect de hotărâre.
DI Teodor Bălăjel-Supun la vot însuşirea punctului de vedere din informarea 85954 din
07.12.2021 întocmită de Direcţia Juridică şi Direcţia de Urbanism fată de solicitarea
formulată de SC YMY Trans.
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? - 1 vot (Bogdan Zsolt).
*

Cu 19 voturi „pentru” însuşirea punctului de vedere din informarea 85954 din 07.12.2021
întocmită de Direcţia Juridică şi Direcţia de Urbanism fată de solicitarea formulată de SC
YMY Trans SRL.
Dl Teodor Bălăjel
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de investiţii pe anul 2021, a
Listei provizorii de investiţii pe anul 2022 a Municipiului Zalău respectiv utilizarea
excedentului secţiunii de dezvoltare rezultat în anul 2021 pentru plăţile din anul 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
H Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget
finanţe - aviz favorabil.
’
DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consdier 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.
DI Teodor Bălăjel - 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.
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Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale de
investiţii pe anul 2021, a Listei provizorii de investiţii pe anul 2022 a Municipiului Zalău
respectiv utilizarea excedentului secţiunii de dezvoltare rezultat în anul 2021 pentru plăţile
din anul 2022.
Se adoptă hotărârea nr. 399
Dl Teodor Bălăjel
SO.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către Municipiul Zalău a serviciilor
juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul nr. 1015/33/2016^, în
etapa procesuală a recursului şi în căile extraordinare de atac dacă va fi cazul. Municipiul
Zalău având calitatea de intervenient accesoriu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dna consilier Ioana Tuduce — La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier loan Şerban - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Florin Morar - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Alexandru Bora - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Teodor Bălăjel-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? - 14 voturi. împotrivă? 3 voturi (Nicolae Fazakas, Zsolt Bogdan,
Alexandru Lakatos). Abţineri? - Nu sunt.
Cu 14 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale de
investiţii pe anul 2021, a Listei provizorii de investiţii pe anul 2022 a Municipiului Zalău
respectiv utilizarea excedentului secţiunii de dezvoltare rezultat în anul 2021 pentru plăţile
din anul 2022.
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Se adoptă hotărârea nr. 400
DIVERSE:
Dna consilier Gabriela Olar - Am primit propuneri din partea părinţilor care merg cu
copiii în parcul Brădet pentru instalarea unei toalete ecologice în parcul Brădet.
pi Teodor Bălăjel - Vom avea în vedere această propunere şi vom discuta cu directorul
Direcţiei Tehnice.
Trebuie să găsim o locaţie discretă pentru instalarea unei toalete.
Suntem la ultima şedinţă a Consiliului Local din acest an greu.
Apreciez activitatea desfăşurată de către dumneavoastră în acest an.
Am încercat să găsim soluţii care să aducă un plus pentru cetăţeni.
Consider implicarea dumneavoastră bună, constructivă şi vă felicit!
îmi doresc ca toate programele aflate în derulare să fie funcţionale şi să scriem cât mai multe
proiecte, să găsim cât mai multe resurse financiare pentru dezvoltarea oraşului şi creşterea
nivelului de trai al cetăţenilor.
Sărbători fericite cu sănătate şi dumneavoastră şi cetăţenilor oraşului!
Să aveţi parte numai de bucurii alături de familiile dumneavoastră.
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