PROCES VERBAL
încheiat azi, 24 IUNIE 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Zalău.
Prezenţa la şedinţă: 20 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului
Zalău, dl Călin Forţ - Administrator Public, d-na Marina Fazacaş - secretarul
Municipiului Zalău, d-na Claudia Ardelean- director Direcţia Administraţie Publică,
d-na Mariana Cuibuş —director Direcţia Economică, dl Gheorghe Pop — consilier al
primarului, dl Claudiu Chiş - director adj. Direcţia Economică, dl Dan Curea director Direcţia Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, dna
Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse umane, dna Terezia Gavra - sef serviciu
D.U, d-na Violeta Conde- şef serviciu TIC, reprezentanţii presei.
Invitaţi: dna Dorina Baboş - director D.A.S., dl Attila Sojka - director
economic SC. Transurbis SA, dl Marcel Adridan -director S.A.D.P, dl Vasile Stan
- director Ocolul Silvic „Stejarul”, dl loan Micle - director S.C. Citadin SA.
Au fost luate toate măsurile de siguranţă în ceea ce priveşte prevenirea şi
răspândirea infecţiei cu noul coronavirus.
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 17.06.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei
Primarului Municipiului Zalău, nr. 740 din 17.06.2021, precum şi prin intermediul
presei locale (ordinea de zi a şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au
fost publicate integral în ziarul local Magazin Sălăjean).
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 17.06.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului
de desfăşurare a şedinţei,
în continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Teodor Bălăjel - preşedinte de şedinţă
Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi.
Declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău,
constatând că sunt prezenţi 20 consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Zalău,
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astfel încât consiliul să poată lucra valabil, cvorumul legal este de minim 11
consilieri locali.
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Teodor Bălăjel, dna consilier loana-Maria
Tuduce, dna consilier Amalia-Ioana Găvriluţ, dna consilier Gabriela-Carmen Olar,
dl consilier Claudiu-Vasile Bujor, dl consilier Gheorghe Taloş, dl consilier Mihai
Crişan, dl consilier Dan-Vasile Bercean, dna consilier Ramona Goga, dl consilier
Raul-Bogdan Dragoş, dl consilier Alexandru Lakatos, dl consilier Zsolt-Miklos
Bogdan, dl consilier Florin Morar, dl consilier Iulian-Adrian Popiţ, dl consilier loanBogdan Şerban, dna consilier Mihaela Mureşan, dl consilier Zoltan Takacs, dl
consilier Gheorghe Bancea, dl consilier Alexandru Bora, dl consilier Nicolae
Fazakas.
Lipseşte dl consilier Alin Guler.
Dl consilier Teodor Bălăjel
Pentru început o să supun la vot procesele verbale ale şedinţelor din perioada 15
aprilie -27 mai 2021.
- Supun la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului local din data de 15 aprilie
2021. Menţionez că la această şedinţă desfăşurată online, au fost prezenţi toţi
consilierii locali.
Vă consult dacă în urma studiului proceselor verbale aveţi de făcut obiecţiuni?
Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
- Supun la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului local din data de 27 aprilie
2021. Menţionez că la această şedinţă desfăşurată online, au fost prezenţi toţi
consilierii locali.
Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
- Supun la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului local din data de 13 mai 2021.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată cu prezenţă fizică, au fost prezenţi toţi
consilierii locali.
Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
- Supun la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului local din data de 27 mai 2021.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată cu prezenţă fizică, a lipsit d-na Goga
Ramona.
Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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II invit pe domnul primar să facă câteva precizări şi să prezinte ordinea de zi.
Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor, domnilor consilieri, doamnelor şi
domnilor participanţi. Vreau supun aprobării şi votului dumneavoastră ordinea de zi
aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră în sistem online.
înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi fac următoarea precizare: Retrag de
pe ordinea de zi, în calitate de iniţiator, proiectul numărul 6. Dintr-o analiză mai
amănunţită a poziţiilor pe care ni le-au solicitat pentru expropriere Compania
Naţională de Drumuri Naţionale, am constatat că sunt unele suprafeţe de teren care
se suprapun cu exproprierile pentru traseul şoselei de centură şi traseul autostrăzii.
Vrem să solicităm clarificări de la OCPI, în concluzie retrag de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre nr. 6.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Zalău.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău
din data de 24 iunie 2021, orele 09,00
Aprobarea Proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului local din data de 15
aprilie 2021, 27 aprilie 2021 şi 13 mai 2021, 27 mai 2021, precum şi a Ordinii de zi
pentru şedinţa din 24 iunie 2021
1.Proiect de hotărâre privind propunerea desemnării unui candidat pentru
funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, selectat
în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.
2. Proiect de hotărâre privind propunerea desemnării unui candidat pentru
funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, selectat
în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.
3 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău
şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii, aprobat pentru anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Creşei “Meseş”, ca structură fără
personalitate juridică în subordinea Creşei “Voinicel” Zalău, precum şi aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii.
5.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Extindere Cimitir Municipal
Zalău”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 188 din
29.06.2017, beneficiar Municipiul Zalău.
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6.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului
Zalău şi administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a Statului Român,
a imobilelor terenuri în suprafaţă totală de 73706 mp, situate în extravilanul
Municipiului Zalău, necesare realizării lucrării de utilitate publică de interes
naţional "Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău" din cadrul obiectivului de
investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea".
7.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu
gratuit în favoarea societăţii Distribuţie Energie Electrică România SA Cluj, asupra
imobilului teren în suprafaţă de 28 mp proprietatea privată a Municipiului Zalău,
identificat în CE 73356 Zalău situat pe str. C. Coposu în vecinătatea blocului 12'.
S.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri extravilane
reprezentând drumuri auto forestiere ca urmare a finalizării lucrărilor la obiectivul
de investiţii "Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere din
Municipiul Zalău”.
9.Proiect de hotărâre privind retragerea unui spaţiu în suprafaţă de 47,56 mp
(E28-29), situat în clădirea Transilvania corp C la etaj din administrarea Casei
Municipale de Cultură Zalău şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei de
Asistenţă Socială Zalău.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de recuperare a sumelor
aferente obţinerii Avizului/Autorizaţiei de securitate la incendiu de la proprietarii
spaţiilor cu altă destinaţie, amplasate la parterul şi etajul blocului "Scala”.
11 .Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Creşterea
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 158 şi SB34 din municipiul Zalău” şi
abrogarea art. 2-7 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 398 din
29 noiembrie 2018.
12.Proiect de hotărâre privind abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Loeal
nr. 164 din 27.05.2021 privind aprobarea valorii taxei de reabilitare termică pentru
blocul de locuinţe P40 din municipiul Zalău.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico- economice
aferente lucrărilor de „Reabilitare şi modernizare strada Stânei”, „Reabilitare şi
modernizare strada Căprioarei”, „Reabilitare şi modernizare strada Nicolae
Titulescu” Reabilitare şi modernizare strada Cerbului” din Municipiul Zalău, jud.
Sălaj.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii - ANL.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str.
Olarilor, nr. 64A, bloc 04, ap.7, în favoarea titularului contractului de închiriere.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate
publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând
? 95
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garaje, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu
ocazia implementării proiectului “Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul
Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului termic P.T. 17”.
IT.Proiect de hotărâre privind eliberarea terenului proprietate publică a
Municipiului Zalău prin desfiinţarea constmcţiei provizorii reprezentând garajul cu
numărul de identificare 1085 ce face obiectul contractului de închiriere nr. 52849
din 06.10.2014, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul
Zalău cu ocazia implementării proiectului “Amenajarea de spaţii verzi pe imobile
abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa 1”.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masă lemnoasă
stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2021 din
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L. nr.
399 din 23 decembrie 2020.
19.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 163
din 04.01.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi USR, în sensul majorării
suprafeţei spaţiului închiriat situat în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 9, de
la 31,98 mp la 64,99 mp, ca urmare a fuziunii prin absorbţie dintre USR şi PLUS.
20.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 mai 2021.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor
fiscale de plată datorate de către domnul Gabor Gavril bugetului local al
Municipiului Zalău.
22.Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău” pentru pregătirea, depunerea şi
implementarea unei cereri de finanţare în baza OUG 88/2020 având ca scop
realizarea documentaţiei tehnico - economice şi încheierea unui PROTOCOL DE
COLABORARE între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona
Metropolitană Zalău” şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA, în scopul pregătirii obiectivului de investiţii ”Varianta Ocolitoare Zalău
Nord- Alternativa pentru descongestionarea traficului rutier pe DN 1H în localităţile
Zalău, Crişeni, Hereclean” respectiv realizarea de către ADI Zona Metropolitană
Zalău, în condiţiile legii, a documentaţiei tehnico economice.
23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan de 5 mp, identificat cu număr cadastral 73165, cu sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Făgetului şi trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
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vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan de 34 mp, identificat cu număr cadastral 72801, liber de sarcini,
necesar asigurării tramei drumului public strada Tipografilor şi trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
25.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan de 17 mp, identificat cu număr cadastral 72510, liber de sarcini,
necesar asigurării tramei drumului public strada Mircea cel Bătrân şi trecerea
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
26.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan neîmprejmuit de 179 mp identificat cu nr. cadastral 73182, liber de
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Irişilor şi trecerea acestuia
din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
27.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan de 71 mp, identificat cu număr cadastral 73162, liber de sarcini,
necesar asigurării tramei drumului public strada Pescarilor şi trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi Direcţia publică
comunitară de evidenţă a persoanelor Zalău.
29.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii pentru Casa
Municipală de Cultură Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în
grad/treaptă profesională superioară.
30.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii pentru Direcţia
de Asistenţă Socială Zalău.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău ca urmare a modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii.
3 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare
la obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program
Sportiv Avram lancu din municipiul Zalău”, cod SMIS 115362.

Diverse
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Dl Ionel Ciunt
Discuţii, completări dacă sunt? Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
Dl consilier Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind propunerea desemnării unui candidat penti'u
funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, selectat
în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Discuţii, dacă sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae nu participă la vot.
Articolul 1 al acestui proiect de hotărâre se va adopta prin procedura de vot secret.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va scrie cuvântul "DA" SAU „NU” în dreptul
propunerii.
Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră vot nul.
Invit membrii Comisiei Juridice să constate modul de exprimare a votului şi
să centralizeze rezultatul acestuia.
Preşedintele Comisiei Juridice anunţă rezultatul votului secret conform
Procesului Verbal de stabilire a rezultatului votului secret.
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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 24.06.2021
pentru STABILIREA REZULTATULUI VOTURILOR exprimate
secret privind propunerea desemnării unui candidat pentru funcţia de membru în
Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, selectat în prealabil
conform prevederilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011
Examinând buletinele de vot rezultate în urma votului secret, Comisia
Juridică prezintă următoarele concluzii:
Nr.crt.
1.

Numele şi prenumele candidatului
CONDEA ROMAN-FLORIAN

Nr. voturi
“ DA”

Nr. voturi
“ NU”

19

0

Dl consilier Teodor Bălăjel
Se adoptă art. 1 din proiectul de hotărâre conform rezultatelor din procesul verbal,
cu 19 „DA”.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Fac o precizare: - Când votăm un membru în
consiliul de administraţie ar trebui să ştim pe cine votăm, adică o scurtă prezentare.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dumneavoastră cunoaşteţi procedura. Avem o
comisie de selecţie. Noi am votat doar selecţia persoanei, urmând ca adunarea
generală să valideze sau să invalideze persoana respectivă.
Dl Ionel Ciunt - Da, este corect.
Dl consilier Teodor Bălăjel — Dl Roman Condea este de profesie economist. A fost
director comercial la Elcond Zalău, director al Direcţiei Judeţene de Statistică este o
persoană care se califică pentru această propunere.
Supun la vot proiectul de hotărâre, fără art. 1 care s-a aprobat prin vot secret.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea
desemnării unui candidat pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al
SC Transurbis SA Zalău, selectat în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr
109/2011.
Se adoptă hotărârea nr. 173
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Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind propunerea desemnării unui candidat pentru
funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, selectat
în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Discuţii, dacă sunt.
Articolul 1 al acestui proiect de hbtărâre se va adopta prin procedura de vot secret.
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Procedura de vot; pe buletinul de vot se va scrie cuvântul "DA" SAU „NU” în dreptul
propunerii.
Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră vot nul.
Invit membrii Comisiei Juridice să constate modul de exprimare a votului şi
să centralizeze rezultatul acestuia.
Dl Ionel Ciunt - Persoana selectată este de profesie economist, lucrează la
BRD. Aşa cum ştiţi, dintr-un consiliu de administraţie trebuie să facă parte un
economist şi un jurist. Se califică pentru consiliul de administraţie.
Preşedintele Comisiei Juridice anunţă rezultatul votului secret conform
Procesului Verbal de stabilire a rezultatului votului secret.
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 24.06.2021
pentru STABILIREA REZULTATULUI VOTURILOR exprimate secret
privind propunerea desemnării unui candidat pentru funcţia de membru în
Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, selectat în prealabil conform
prevederilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr. 109/201
Examinând buletinele de vot rezultate în urma votului secret, Comisia
Juridică prezintă următoarele concluzii:
9

Nr.crt.
1.

Numele şi prenumele candidatului

Nr. voturi

Nr. voturi

“ DA”

“ NU”

20

0

CIUPE LARISA-DINA

DI consilier Teodor Bălăjel
Se adoptă art. 1 din proiectul de hotărâre conform rezultatelor din procesul verbal,
cu 20 „DA”.
Supun la vot proiectul de hotărâre, fără art. 1 care s-a aprobat prin vot secret.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea
desemnării unui candidat pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al
SC Citadin Zalău SRL, selectat în prealabil conform prevederilor HG nr. 722/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
109/2011.
Se adoptă hotărârea nr. 174
Dl consilier Bălăjel Teodor
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău
şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii, aprobat pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - Dacă în aceşti bani sunt estimate şi veniturile pe
care le va produce? Presupun că este un obiectiv care va produce venituri.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - O echipă de la primărie s-a deplasat în Lugoj, pentru
schimb de experienţă, acolo există un cinematorgraf asemănător. Vrem ca
cinematograful să fie funcţional cât de repede. Avem câteva elemente referitoare la
venituri dar aşteptăm să vedem în concret ce venituri vor fi.
Dl consilier Gheorghe Bancea - E normal ca pentru început să alocăm o sumă de
bani.
Dna consilier Gabriela Olar - Pentru programul de funcţionare al cinematografului
„Scala” cred că ar trebui să ne gândim la un alt program de funcţionare pentm că eu
de exemplu m-aş duce sâmbăta, duminica la cinematograf, în cursul săptămânii
avem mai puţin timp liber. Propun să funcţioneze de luni - vineri de la orele 15-22,
sâmbăta 12 - 23, duminica de la orele 12-20. Să ţinem cont că sâmbăta e liber.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Este o propunere, nu este o problemă să fie modificat
programul propus. Dorim un program flexibil care să mulţumească toţi cetăţenii.
Mulţumim pentru intervenţie.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Zalău şi a bugetului activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021.
*

Se adoptă hotărârea nr. 175
Dl consilier Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Creşei “Meseş”, ca structură fără
personalitate juridică în subordinea Creşei “Voinicel” Zalău, precum şi aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
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Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel- Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - Am analizat organigrama. Am văzut că pentru
creşa „Meseş” apar doi bucătari iar în organigramă apare doar unul, nu apar
muncitorii.
Dna Mihaela Onuţan - Pentru această structură care v-a funcţiona în subordinea
creşei „Voinicel”, v-a avea inclusiv bucătărie proprie de aceea au fost prevăzute
două posturi de bucătar. Prin proiect am avut aprobat un număr de 55 de locuri ţinând
cont de prevederile H.G. 1252/2012 coroborată cu Legea creşelor. în legislaţie nu
avem post de ajutor de bucătar.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Fiecare structură are administrator.
Dna Mihaela Onuţan - Ţinând cont că este o altă locaţie, ne-am dus la nivel de
administrator.
Dl Ionel Ciunt - Domnule consilier, noi acuma avem creşa „Voinicel”, singura
creşă din judeţ gestionează pe lângă creşa „Voinicel” şi creşa „David”. Referitor la
legislaţie. Am apreciat că se impune şi la locaţia nouă un administrator iar unul din
posturile de bucătar v-a funcţiona ca şi ajutor de bucătar. Nu toate posturile propuse
vor fi ocupate până în 15 septembrie. Vom încerca să relocăm personalul. Conform
legislaţiei se impune o structură /număr de copii.
Există la momentul actual o instituţie de învăţământ care pregăteşte personal în acest
domeniu?
Dl consilier Gheorghe Bancea — Liceul Pedagogic din toamnă v-a avea o clasă de
instruire asistent puericultor.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Mulţumim pentru intervenţie. De multe ori unităţile
de învăţământ nu au structură de pregătire pentru toate domeniile necesare. Noi am
avut în grijă să asigurăm structura de personal pentru a nu fi probleme.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea
Cresei “Meses”, ca stmctură fără personalitate juridică în subordinea Creşei
“Voinicel” Zalău, precum şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii.
î

s

5

Se adoptă hotărârea nr. 176
Dl consilier Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Extindere Cimitir Municipal
Zalău”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 188 din
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29.06.2017, beneficiar Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea
termenului de valabilitate al documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal
“Extindere Cimitir Municipal Zalău”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 188 din 29.06.2017, beneficiar Municipiul Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 177

m

Dl consilier Teodor Bălăjel
6.Proiectul nr. 6 a fost retras de pe ordinea de zi.
Dl consilier Teodor Bălăjel
7.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu
gratuit în favoarea societăţii Distribuţie Energie Electrică România SA Cluj, asupra
imobilului teren în suprafaţă de 28 mp proprietatea privată a Municipiului Zalău,
identificat în CF 73356 Zalău situat pe str. C. Coposu în vecinătatea blocului 12'.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea
dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea societăţii Distribuţie Energie
Electrică România SA Cluj, asupra imobilului teren în suprafaţă de 28 mp
proprietatea privată a Municipiului Zalău, identificat în CF 73356 Zalău situat pe
str. C. Coposu în vecinătatea blocului 12'.
Se adoptă hotărârea nr. 178
DI consilier Teodor Bălăjel
S.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri extravilane
reprezentând drumuri auto forestiere ca urmare a finalizării lucrărilor la obiectivul
de investiţii "Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere din
Municipiul Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
alipirii unor terenuri extravilane reprezentând drumuri auto forestiere ca urmare a
finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii "Modernizarea şi extinderea reţelei de
drumuri forestiere din Municipiul Zalău”.
Se adoptă hotărârea nr. 179
Dl consilier Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind retragerea unui spaţiu în suprafaţă de 47,56 mp
(E28-29), situat în clădirea Transilvania corp C la etaj din administrarea Casei
Municipale de Cultură Zalău şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei de
Asistenţă Socială Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

0

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind retragerea
unui spaţiu în suprafaţă de 47,56 mp (E28-29), situat în clădirea Transilvania corp
C la etaj din administrarea Casei Municipale de Cultură Zalău şi transmiterea
acestuia în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 180

0

Dl consilier Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de recuperare a sumelor
aferente obţinerii Avizului/Autorizaţiei de securitate la incendiu de la proprietarii
spaţiilor cu altă destinaţie, amplasate la parterul şi etajul blocului ”Scala”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - 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.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
modalităţii de recuperare a sumelor aferente obţinerii Avizului/Autorizatiei de
’

15

9

securitate la incendiu de la proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie, amplasate la
parterul şi etajul blocului "Scala”.
Se adoptă hotărârea nr. 181
Dl consilier Teodor Bălăjel
11 .Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Creşterea
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 158 şi SB34 din municipiul Zalău” şi
abrogarea art. 2-7 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 398 din
29 noiembrie 2018.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea
bugetului proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 158 şi
SB34 din municipiul Zalău” şi abrogarea art. 2-7 ale Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 398 din 29 noiembrie 2018.
Se adoptă hotărârea nr. 182
Dl consilier Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Local
nr. 164 din 27.05.2021 privind aprobarea valorii taxei de reabilitare termică pentru
blocul de locuinţe P40 din municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind abrogarea
parţială a Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 27.05.2021 privind aprobarea
valorii taxei de reabilitare termică pentru blocul de locuinţe P40 din municipiul
Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 183
Dl consilier Teodor Bălăjel
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico- economice
aferente lucrărilor de „Reabilitare şi modernizare strada Stânei”, „Reabilitare şi
modernizare strada Căprioarei”, „Reabilitare şi modernizare strada Nicolae
Titulescu” > Reabilitare şi modernizare strada Cerbului” din Municipiul Zalău, jud.
Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popit lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de „Reabilitare şi
modernizare strada Stânei”, „Reabilitare şi modernizare strada Căprioarei”,
„Reabilitare şi modernizare strada Nicolae Titulescu” Reabilitare şi modernizare
strada Cerbului” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
?

*
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Se adoptă hotărârea nr. 184
Dl consilier Teodor Bălăjel
H.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii - ANL.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind Listei de
repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii - ANL.
Se adoptă hotărârea nr. 185
Dl consilier Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str.
Olarilor, nr. 64A, bloc 04, ap.7, în favoarea titularului contractului de închiriere.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
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Dna consilier Mureşan Mihaela - 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.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, nr. 64A, bloc 04, ap.7, în favoarea
titularului contractului de închiriere.
Se adoptă hotărârea nr. 186
Dl consilier Teodor Bălăjel
Ib.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate
publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând
garaje, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu
ocazia implementării proiectului “Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul
Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului termic P.T. 17”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popit lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
eliberării terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea
construcţiilor provizorii reprezentând garaje, în vederea efectuării unor lucrări de
interes public în Municipiul Zalău cu ocazia implementării proiectului “Amenajare
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centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului
termic P.T. 17”.
Se adoptă hotărârea nr. 187
Dl consilier Teodor Bălăjel
n.Proiect de hotărâre privind eliberarea terenului proprietate publică a
Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiei provizorii reprezentând garajul cu
numărul de identificare 1085 ce face obiectul contractului de închiriere nr. 52849
din 06.10.2014, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul
Zalău cu ocazia implementării proiectului “Amenajarea de spaţii verzi pe imobile
abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa 1”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - 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.
Cine este pentru? -20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind eliberarea
terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiei
provizorii reprezentând garajul cu numărul de identificare 1085’ ce face obiectul
contractului de închiriere nr. 52849 din 06.10.2014, în vederea efectuării unor lucrări
de interes public în Municipiul Zalău cu ocazia implementării proiectului
“Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul
Zalău-etapa I”.
Se adoptă hotărârea nr. 188
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Dl consilier Teodor Bălăjel
IS.Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masă lenmoasă
stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2021 din
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L. nr.
399 din 23 decembrie 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Teodor Bălăjel la acest proiect nu participă la vot
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
volumului de masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul
Zalău pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului
Zalău, aprobat prin H.C.L. nr. 399 din 23 decembrie 2020.
Se adoptă hotărârea nr. 189
Dl consilier Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 163
din 04.01.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi USR, în sensul majorării
suprafeţei spaţiului închiriat situat în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 9, de
la 31,98 mp la 64,99 mp, ca urmare a fuziunii prin absorbţie dintre USR şi PLUS.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
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Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
Contractului de închiriere nr. 163 din 04.01.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi
USR, în sensul majorării suprafeţei spaţiului închiriat situat în Municipiul Zalău,
Piaţa luliu Maniu nr. 9, de la 31,98 mp la 64,99 mp, ca urmare a fuziunii prin
absorbţie dintre USR şi PLUS.
Se adoptă hotărârea nr. 190
Dl consilier Teodor Bălăjel
20.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 mai 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
D-nii consilieri Florin Morar şi Gheorghe Bancea la acest proiect de horărâre nu
participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
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 mai 2021.
*

Se adoptă hotărârea nr. 191
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Dl consilier Teodor Bălăjel
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor
fiscale de plată datorate de către domnul Gabor Gavril bugetului local al
Municipiului Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicblae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate de către domnul Gabor
Gavril bugetului local al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 192
Dl consilier Teodor Bălăjel
22.Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău” pentru pregătirea, depunerea şi
implementarea unei cereri de finanţare în baza OUG 88/2020 având ca scop
realizarea documentaţiei tehnico - economice şi încheierea unui PROTOCOL DE
COLABORARE între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona
Metropolitană Zalău” şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA, în scopul pregătirii obiectivului de investiţii "Varianta Ocolitoare Zalău
Nord- Alternativa pentru descongestionarea traficului rutier pe DN IH în localităţile
Zalău, Crişeni, Hereclean” respectiv realizarea de către ADI Zona Metropolitană
Zalău, în condiţiile legii, a documentaţiei tehnico economice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
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DI consilier Bălăjel Teodor — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Nicolae Fazakas la acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Dl Ionel Ciunt - O informare legată de acest proiect. Avem în intenţie pentru
decongestionarea traficului greu din municipiu să realizăm o cale de acces din
intersecţia de la Crişeni spre Jibou şi Cehu pentru că există un drum de pământ care
ajunge în sensul giratoriu dinspre Hereclean spre centură. împreună cu primarul din
Crişeni şi primarul din Hereclean am convenit ca în interiorul zonei metropolitane
să se realizeze această cale de acces care ne va ajuta pe toţi. Acest proiect este de
fapt primul pas pentru finanţarea documentaţiei tehnice. Am avut discuţii cu dl
director general Felix Ardelean iar aprobarea proiectului de azi este un prim pas
pentru realizarea acestui drum. Am convenit cu Ministeml Transporturilor să
introducem şi valoarea exproprierilor pe acest traseu. Săptămâna viitoare se va
aproba acelaşi lucru şi în Consiliul Local Crişeni şi în Consiliul Local Hereclean
apoi vom trimite toată documentaţia la Ministerul Transporturilor.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău” pentru
pregătirea, depunerea şi implementarea unei cereri de finanţare în baza OUG
88/2020 având ca scop realizarea documentaţiei tehnico - economice şi încheierea
unui
PROTOCOL DE COLABORARE între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău” şi Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în scopul pregătirii obiectivului de
investiţii ”Varianta Ocolitoare Zalău Nord- Alternativa pentru descongestionarea
traficului rutier pe DN IH în localităţile Zalău, Crişeni, Hereclean” respectiv
realizarea de către ADI Zona Metropolitană Zalău, în condiţiile legii, a
documentaţiei tehnico economice.
Se adoptă hotărârea nr. 193
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Dl consilier Teodor Bălăjel
23 .Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan de 5 mp, identificat cu număr cadastral 73165, cu sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Făgetului şi trecerea acestuia din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 5 mp, identificat cu număr
cadastral 73165, cu sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
Făgetului şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului
Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 194
Dl consilier 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 34 mp, identificat cu număr cadastral 72801, liber de sarcini.
necesar asigurării tramei drumului public strada Tipografilor şi trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
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DI consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 34 mp, identificat cu număr
cadastral 72801, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
Tipografilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 195
Dl consilier Teodor Bălăjel
25.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan de 17 mp, identificat cu număr cadastral 72510, liber de sarcini,
necesar asigurării tramei drumului public strada Mircea cel Bătrân şi trecerea
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
DI consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 17 mp, identificat cu număr
cadastral 72510, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
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Mircea cel Bătrân şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 196
DI consilier Teodor Bălăjel
26.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan neîmprejmuit de 179 mp identificat cu nr. cadastral 73182, liber de
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Irişilor şi trecerea acestuia
din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 179 mp
identificat cu nr. cadastral 73182, 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. 197
Dl consilier Teodor Bălăjel
27.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului
teren intravilan de 71 mp, identificat cu număr cadastral 73162, liber de sarcini,
necesar asigurării tramei drumului public strada Pescarilor şi trecerea acestuia din
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 71 mp, identificat cu număr
cadastral 73162, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
Pescarilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 198
Dl consilier Teodor Bălăjel
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi Direcţia publică
comunitară de evidenţă a persoanelor Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
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municipiului Zalău şi Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 199
Dl consilier Teodor Bălăjel
29.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii pentru Casa
Municipală de Cultură Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în
grad/treaptă profesională superioară.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
Statului de funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău prin transformarea unor
posturi în urma promovării în grad/treaptă profesională superioară.
Se adoptă hotărârea nr. 200
Dl consilier Teodor Bălăjel
30.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii pentru Direcţia
de Asistenţă Socială Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
Statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 201
Dl consilier Teodor Bălăjel
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău ca urmare a modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Popiţ luIian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte,
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău
ca urmare a modificării Organigramei şi a Statului de funcţii.
*

Se adoptă hotărârea nr. 202
DI consilier Teodor Bălăjel
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare
la obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program
Sportiv Avram lancu din municipiul Zalău”, cod SMIS 115362.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ luIian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală,
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale,
buget, finanţe - aviz favorabil.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Iulian Popiţ — La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei
energetice a Liceului cu Program Sportiv Avram lancu din municipiul Zalău”, cod
SMIS 115362.
Se adoptă hotărârea nr. 203

Diverse:
Dna consilier Ramona Goga - De ce se lucrează aşa încet, lent pe şantierele
deschise - str. Comeliu Coposu, str. 22 Decembrie 1989, str. Simion Bărnuţiu?
Dl Ionel Ciunt -Pe care contracte? Ale primăriei sau ale Companiei de Apă?
Dna consilier Ramona Goga - Contractele primăriei.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Unde faceţi dumneavoastră referire, cei de la
Compania de Apă au lucrări pe POIM. Noi avem termene de realizare pe coridoarele
privind mobilitatea urbană, termene care se apropie de final. Săptămânal avem
discuţii cu constructorii, se fac promisiuni. Avem promisiuni şi de la conducerea
Companiei de Apă Someş-Tisa că vor urgenta lucrările şi că vor lucra ordonat. Din
partea noastră au tot sprijinul şi disponibilitatea.
Dl consilier Mihai Crişan - Vă rog să imi spuneţi unde se lucrează pe POIM pe str.
Simion Bărnuţiu, C.Coposu?
Dl Ionel Ciunt - Pe str. C. Coposu aşteaptăm să se semneze contractul de reabilitare
a reţelei care vine direct pe mijlocul străzii, nu ştim ce se întâmplă dar şi răbdarea
are o limită.
Referitor la întrebarea doamnei consilier. Contractele pe mobilitate urbană primăria
le-a semnat înaintea contractelor pe POIM dar după ce au semnat contractul
Compania de Apă pentru realizare şi extindere reţea de apă şi canalizare ne-am făcut
şi noi un inventar al lucrărilor noastre. Am stabilit cu Compania de Apă un calendar
de acţiuni pe fiecare stradă pentru că nu putem turna noi asfalt săptămâna asta şi
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Zalău aveţi 27 de străzi sparte în cadrul programului POIM. 6 străzi sunt abandonate
pentru că au plecat echipele şi noi încercăm să găsim soluţii să aducem străzile
respective la nivel practicabil. Nu dau vina pe nimeni dar este un disconfort în oraş
pe care vă invit să îl gestionăm împreună pentru că titularii contractului de care
vorbeam e Compania de Apă.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Din păcate oraşul cade. Pe str. Simion Bărnuţiu, pe
porţiunea Bancpost şi cinematorgraful „Scala” în continuare vor fi lucrări pe
proiectul POIM. Sper ca anul acesta să se finalizeze. La fel, pe str. C. Coposu
proiectul pe POIM prevede o nouă etapă de reţea de apă menajeră. îl rog pe domnul
director tehnic să vă explice, noi suntem în termene dar trebuie rezolvate toate
problemele pe străzile respective. Ne dorim să producem cât mai puţin deranj şi
lucrurile să fie cât mai bine realizate. Constatăm că ne crează mari probleme cei care
implementează acest proiect.
DI consilier Mihai Crişan - Da, avem probleme pe anumite artere din Zalău. Nu
este bine să aruncăm vina unii pe alţii. Aveţi şi dumneavoastră proiecte din 2016
care sunt în curs de finalizare anul acesta.
La fel şi proiectul POIM s-a făcut în 2016 dar din păcate asta este birocraţia din
România. Avem contestaţii şi de doi ani de zile. Lumea trebuie să ştie care sunt
motivele, că nu este nici vina voastră nici a noastră.
DI consilier Teodor Bălăjel - Vreau să ştiţi că la întâlnirile avute cu Agenţia NordVest le-am cerut ca proiectele respective să cuprindă în acelaşi proiect tot ce
înseamnă şi reţele de iluminat public, reţele de apă, gaz etc. Titularul proiectului
cinematograf „Scala” este CNAIR, noi suntem beneficiarii. Am susţinut în faţa
ministrului necesitatea acestui proiect. La fel a fost şi cu şoseaua de centură.
Dl Dan Curea - Pentru cinematograful „Scala” am început cu reactualizarea
documentaţiei şi depunera proiectului din nou. A fost greu dar mă mândresc cu faptul
că luna viitoare vom da acest obiectiv în circuitul cultural al sălajenilor.
Referitor la str. C. Coposu: -sunt suspendate lucrările de un an şi jumătate.
Constructorul pe care îl avem a plătit până acum 200 mii lei în plus penalizări.
Pentru str. 22 Decembrie 1989 am aşteptat după firma Pfeiffer să termine reţeaua de
canalizare pentru ca să putem turna asfaltul şi finaliza pistele de biciclete.
Domnule director, vă solicităm sprijinul penti'u că trebuie să legaţi zece familii la
canalizarea menajeră pentru că noi punem un strat de asfalt dar ei au fose deschise
care se revarsă pe str. 22 Decembrie.
Dl consilier Mihai Crişan - Sigur ca da, au fost trimise inştiinţările către familiile
respective.
DI Dan Curea - Referitor la str. S. Bărnuţiu: se lucrează la ridicări de capace. Toţi
constructorii se confmntă cu creşterea preţurilor.
Vă asigur că constructorul doreşte să pună stratul de uzură dar aşa cum a spus dl
primar pe porţiunea S. Bărnuţiu -BancPost- Scala, pe contractul de reabilitare pe
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care îl aşteptăm de la Compania de Apă prin POIM, încă nu este definitivat
constructorul. Noi încercăm să aşteptăm, să găsim soluţii pentru a reduce din
deranjul creat.
Dl Ionel Ciunt — Noi ştim problemele, încercăm să le rezolvăm, înercaţi să
gestionaţi şi dumneavoastră problemele pe POIM. înţeleg greutăţile întâmpinate.
Dna consilier Ramona Goga -întrebarea mea nu a avut intenţia să atace pe nimeni.
Pur şi simplu este normal ca cetăţenii să ştie ce se întâmplă.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, sigur că da. Termenul de finalizare îl impune
proiectantul. Constructorul este şi el interesat să finalizeze cât mai repede deoarece
la întârzieri plăteşte penalizări şi alte taxe.
Dl Ionel Ciunt — Este o problemă destul de complicată în sensul majorării preţurilor
materialelor de construcţii. Constructorii trebuie să pună bani de la ei pentru a
finaliza lucrările. încercăm să găsim soluţii dar sunt lucruri care nu depind de noi.
Noi, prin AMR încercăm să găsim soluţii la aceste probleme. O să avem un act
normativ prin care o să crească taxele şi impozitele. Noi am rămas din 2016 la acelaşi
nivel în ceea ce priveşte taxele şi impozitele. Nu este oportun să crească acum aceste
taxe când toată lumea o duce greu. Vorbiţi şi dumneavoastră cu parlamentarii pentru
a găsi cele mai bune soluţii. Preocuparea noastră trebuie să fie de a aduce cât mai
mulţi bani de la Uniunea Europeană.
DI consilier Teodor Bălăjel - Este o problemă pentru toată lumea această creştere
a preţurilor.
Dna consilier Olar Gabriela - Referitor la str. laşului: - Din păcate locurile de
parcare create nu sunt suficiente. Se parchează pe ambele sensuri şi este foarte
periculos. Se blochează vizibilitatea şi există riscul accidentelor. S-ar putea acoperi
valea şi crea locuri de parcare suplimentare. Nici pe str. Careiului nu se poate circula.
Oamenii şi-au făcut şanţuri şi strada s-a micşorat devenind improprie circulaţiei.
DI consilier Teodor Bălăjel -Acolo există un PUZ care trebuie să imlementeze
structura rutieră. Nu ştim cum vom gestiona zona respectivă, este aşa cum spuneţi
dumneavoastră, cu mari probleme. Ar trebui refăcută zona. încercăm să deschidem
str. Bucureştiului. Putem veni cu o hotărâre de consiliu local pentru că oraşul se
dezvoltă masiv în acea zonă. Am cerut colegilor de la urbanism să implementeze
stradă cu stradă să putem găsi soluţii.
Dl consilier Gheorghe Taloş - O parte dintre noi am avut interpelări din partea
cetăţenilor dar trebuie să ne documentăm asupra răspunsurilor pe care le dăm.
Personalul specializat din primărie ne stă la dispoziţie cu răspunsurile şi
documentaţiile necesare. Am rugămintea ca în şedinţele viitoare să venim
documentaţi asupra proiectelor suspuse dezbaterilor şi intervenţiilor la diverse
pentru că astfel ajungem să sufocăm şedinţa de consiliu cu partea de diverse.
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Dl consilier Teodor Bălăjei - De aceea suntem aici să rezolvăm problemele dar
dumneavoastră ştiţi că problemele se rezolvă cu bunăvoinţă, echilibru şi bani.
Dl consilier Gheorghe Bancea -Referitor la creşterea preţurilor. Dacă se cumpără
înseamnă că sunt bani. Se dezvoltă partea de investiţii. Aceste investiţii vor crea plus
valoare în viitor.
Dl consilier Teodor Bălăjei - Aşa este. Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc
pentru participare şi vă doresc o zi frumoasă!
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