PROCES VERBAL

încheiat azi, 23 SEPTEMBRIE 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat on-line utilizând
platforma pentru vot CISCO WEBEX MEETING şi cu respectarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 111 din 26.03.2020.
Accesul Online pentru cetăţenii care doresc să participe la şedinţă, se asigură
prin intermediul platformei ZOOM.
Prezenţa la şedinţă: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului
Zalău, dl Călin Forţ - Administrator Public, d-na Marina Fazacaş - secretarul
Municipiului Zalău, d-na Claudia Ardelean— director Direcţia Administraţie Publică,
d-na Margareta Păuşan —şef serviciu, dl Gheorghe Pop — consilier al primarului, dl
Dan Curea - director Direcţia Tehnică, dna Mihaela Onuţan - director Direcţia
Resurse umane, dl Vlad Petre - arhitect şef d-na Violeta Conde- şef serviciu TIC,
reprezentanţii presei.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului
Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea în Primăria municipiului Zalău,
în data de 17.09.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei
Primarului Municipiului Zalău, nr. 1226 din 17.09.2021, precum şi prin intermediul
presei locale (ordinea de zi a şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au
fost publicate integral în ziarul local Graiul Sălajului).
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 17.09.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului
de desfăşurare a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:
DI consilier Teodor Bălăjel - preşedinte de şedinţă
Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi.
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Declar deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Zalău. Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa on-line. Constat că sunt prezenţi toţi cei 21
de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările,
pi Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
înainte de a vă supune spre aprobare ordinea de zi vreau să vă mulţumesc pentru
participare şi interes.
Avem două proiecte care nu suportă până săptămâna viitoare.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Zalău aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră, în
sistem electronic.
ORDINE DE ZI
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău
din data de 23 SEPTEMBRIE 2021, orele 09,00
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 74 din 28 martie 2019 privind aprobarea actualizării
Devizului General la faza de execuţie lucrări, aferent obiectivului de investiţii
“Reabilitare traseu de drum judeţean DJ 191C Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca
pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 - tronson

r.

2.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice, şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.L” S.A. a
amplasamentului situat în Municipiul Zalău, str. Bistriţei, nr. 3, judeţul Sălaj şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire şi
dotare creşă în Municipiul Zalău, str. Bistriţei, nr. 3, judeţul Sălaj”.
Diverse:
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Pl Ionel Ciunt
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
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Dl consilier Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 74 din 28 martie 2019 privind aprobarea actualizării Devizului General la
faza de execuţie lucrări, aferent obiectivului de investiţii “Reabilitare traseu de drum
judeţean DJ 19IC Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca pe teritoriul administrativ al
municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 - tronson 1”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-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? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 voturi ,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 74 din 28 martie 2019 privind
aprobarea actualizării Devizului General la faza de execuţie lucrări, aferent
obiectivului de investiţii “Reabilitare traseu de drum judeţean DJ 191C Nuşfalău Crasna - Zalău - Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22
Decembrie 1989 - tronson 1”.
Se adoptă hotărârea nr, 270
Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice, şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a
amplasamentului situat în Municipiul Zalău, str. Bistriţei, nr. 3, judeţul Sălaj şi
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asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire şi
dotare creşă în Municipiul Zalău, str. Bistriţei, nr. 3, judeţul Sălaj”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-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? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul pe platforma
electronică.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat Proiect de hotărâre privind predarea către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în Municipiul Zalău,
str. Bistriţei, nr. 3, judeţul Sălaj şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii “Construire şi dotare creşă în Municipiul Zalău, str.
Bistriţei, nr. 3, judeţul Sălaj”.
Se adoptă hotărârea nr. 271
Diverse:
Dl consilier Alin Guler - Având în vedere că vine sezonul rece, sunt bani pentru a
interveni la şcolile cu orientare spre sud? întreb, deoarece în multe săli de clasă
robineţii de la calorifere nu funcţionează, sunt uzaţi şi nu se poate regla debitul
agentului termic.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Nu am avut solicitări în acest sens. Dar dacă vor fi
solicitări cu siguranţă vom răspunde promt şi vom asigura bunele condiţii de
funcţionare.
Dl consilier Alin Guler - Pădurea Ortelecului este plină de mizerii.
Romii de acolo doresc un tomberon permanent pentru a depune mizeriile.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Noi, lunar facem igienizarea zonei.
Periodic amplasăm tomberoane, dar le distrug. Scot scheletul de fier din ele. Am
avut acţiuni inclusiv cu poliţia locală, nu au acte de proprietate. Cele două familii
care au acte se plâng că vin alţi romi şi se aşează în zonă. Haideţi cu propuneri, cu
soluţii. Sunt foarte multe probleme cu romii de acolo.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi
frumoasă!

PREŞEDINTE DE^;ED
TEODOR BĂLĂJEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
MARINA-BIANC^FAZACAŞ
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