
PROCES VERBAL

încheiat azi, 25 NOIEMBRIE 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Zalău care s-a desfăşurat on-line utilizând platforma inclusiv pentru vot 
CISCO WEBEX MEETING şi cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 
26.03.2020.

Accesul Online pentru cetăţenii care doresc să participe la şedinţă, se asigură prin 
intermediul platformei ZOOM.

Prezenţa generală la şedinţă: 21 consilieri.

La lucrările şedinţei Consiliului Local al municipiului Zalău, din partea 
executivului Primăriei participă următorii: Dl Ionel Ciunt, 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 Chiş 
- director adj. Direcţia economică, dna Margareta Păuşan -şef serviciu, dl Dan Curea - 
director Direcţia Tehnică, dna Rodica Ciurte-sef serviciu, dl Vlad Petre - Arhitect sef, dna
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Terezia Gavra-şef serviciu, dna Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse Umane, dl 
Alexandru Pura -director Direcţia Patrimoniu, dna Violeta Conde - şef serviciu TIC, dl 
Cristian Dobra - şef serviciu, reprezentanţi presă.
Invitaţi: - dl Marcel Adridan - director S.A.D.P. Zalău, dl Vasile Stan - director Ocolul 
Silvic.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, 
prin afişare pe panoul de afişa] de la intrarea în Primăria municipiului Zalău, în data de 
18.11.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului 
Zalău, nr. 1555 din 18.11.2021, 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 18.11.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de desfăşurare a 
şedinţei.
A

In continuare, am consemnat următoarele:

DI consilier Teodor Bălăjel - 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 on-line. Constat că 

sunt prezenţi 21 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările.
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La solicitarea doamnei secretar general al Municipiului Zalău supun la vot;
- Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 28 octombrie 2021. Precizez că 
la această şedinţă a lipsit domnul consilier Iulian Popiţ.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
-Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 04 noiembrie 2021. Precizez că 
au lipsit de la şedinţă domnii consilieri Iulian Adrian Popiţ şi Bogdan Zsolt.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 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 Bălăj el - 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 Ionel Ciunt - Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor consilieri. îi felicit pe domnii 
consilieri Gabriela Olar şi Florin Morar care au promovat examenul pentru ocuparea 
funcţiei de director la două unităţi de învăţământ din municipiul Zalău şi să-mi exprim 
speranţa că vom avea o colaborare bună şi din această calitate pe care dânşii o vor ocupa în 
continuare în administarea unităţilor de învăţământ a căror directori sunt.

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 25 noiembrie 2021, orele 09,00

Aprobarea Proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului local din data de 28 
octombrie 2021 şi 4 noiembrie 2021, precum şi a Ordinii de zi pentru şedinţa din 25 
noiembrie 2021

1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal pentru construire locuinţe semicolective”, str. Eugen lonescu nr. 25, beneficiar SC 
Crisan Rezidenţiale SRL.s >

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal pentru parcelare şi construire locuinţe”, str. Mihai Eminescu, beneficiari Băgărean 
Călin şi Băgărean Monica.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 
2021 respectiv actualizarea Programului de activitate al SC Citadin Zalău SRJL.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrarea 
Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău.

5.Proiect de hotărâre privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, în Municipiul Zalău.

b.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată 
datorate de către doamna Fabian Elisabeta la bugetul local al Municipiului Zalău.

T.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de 
plată datorate de către domnul Racz Zoltan Dezso la bugetul local al Municipiului Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 21 mp,
identificat cu număr cadastral 73983, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului 
public strada Begoniilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Zalău.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în 
domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi 
după caz, casării a 4 Puncte gospodăreşti proprietatea Municipiului Zalău.

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentru 
proiectele finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014- 
2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. 
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
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clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru blocul 
de locuinţe 158 sc.A,B,C.

11. Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a 
fi achitată de către proprietarii din blocul de locuinţe 80 sc. A, ca urmare a finalizării 
lucrărilor de reabilitare termică.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la 
licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 88,27 mc de masă 
lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării de Municipiul Zalău a activităţii 
de proiecţie a filmelor cinematografice şi video cu public, în cadrul Cinematografului Scala 
situat în Municipiul Zalău.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, actualizat după 
finalizarea lucrărilor, aferent obiectivului de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului Ortodox Sfanţul Nicolae din municipiul Zalău”.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului “Creşterea eficienţei 
energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău”.

16.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 
octombrie 2021.

IT.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 201,00 
mp, identificat cu număr cadastral 73588, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului 
public strada Mihai Eminescu şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Zalău.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de 
plată datorate de către Clubul Sportiv Box Club MLG bugetului local al Municipiului Zalău.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente 
lucrării de utilitate publică de ”Amenajare parcare zona Casnica” din Municipiul Zalău, 
j ud. Sălaj.

20.Proiect de hotărâre privind completarea Protocolului de administrare nr. 27792 
din 12.09.2002 încheiat între Municipiul Zalău şi Grădiniţa cu Program Prelungit ”Voinicer’ 
din Municipiul Zalău, în sensul transmiterii imobilului teren cu construcţii având destinaţia

w ’ *

de CREŞÂ realizată în cadrul proiectului „Grădiniţa cu program prelungit şi creşă din 
cartier Meseş, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr.6 din municipiul Zalău -etapa I CRESA“, 
SMIS 122270.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării/actualizării obiectului 
Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul
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Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău, ca urmare a schimbării categoriei de folosinţă şi a 
scoaterii definitive a unor suprafeţe din fondul forestier.

Diverse

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.

Dl 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 12 şi 21.
Dl Gheorghe Bancea - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul nr. 16.
Dl Florin Morar - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectele nr. 14, 15 şi 16.
Dl loan Şerban - Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectele nr. 14 şi 15.

Dl Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 

Zonal pentru construire locuinţe semicolective”, str. Eugen lonescu nr. 25, beneficiar SC 
Crişan Rezidenţiale SRL.

Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea 
nr.52/2003. 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 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 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.
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Cu 21 voturi „pentru” „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe 
semicolective”, str. Eugen lonescu nr. 25, beneficiar SC Crişan Rezidenţiale SRL.

Se adoptă hotărârea nr. 350

Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal 
pentru parcelare şi construire locuinţe”, str. Mihai Eminescu, beneficiari Băgărean Călin şi 
Băgărean Monica.

Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea 
nr.52/2003. In această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

^ recomandare.

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 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 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” „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare şi construire locuinţe”, 
str. Mihai Eminescu, beneficiari Băgărean Călin şi Băgărean Monica.

Se adoptă hotărârea nr. 351

Dl consilier Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021 respectiv 
actualizarea Programului de activitate al SC Citadin Zalău SRL, cu modificările aduse
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anexei 4 prin Raportul de specialitate nr.82490/23.11.2021 al Direcţiei Tehnice şi Referatul
de completare nr.82489/23.11.2021 al iniţiatorului.

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 consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl Ionel Ciunt - Aţi observat că pe lângă lucrările şi programul de activitate al S.C. Citadin 
şi completarea anunţată, cred că aţi observat că în acest proiect de hotărâre vă propunem;

1. Aprobarea sumei pentru plata indemnizaţiilor asistenţilor personali persoanelor cu 
handicap şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap

2. Plata burselor şcolare.
9

3. Aceste sume trebuia să le primim de la bugetul de stat. Nu putem să nu acordăm 
aceste sume, mai ales în această perioadă dificilă, din punct de vedere economic 
de aceea vă propun să aprobăm aceste sume cu menţiunea că dacă la rectificarea 
bugetară vom primi aceste sume de la bugetul de stat să reconstituim bugetul local. 
Vă mulţumesc.9

Dl consilier Mihai Crişan - Observaţie. Am văzut că se redistribuie 300 mii lei. Mă 
gândesc că nu se iau banii de la dezăpezire fiind în luna decembrie şi să se distribuie la spaţii 
verzi.
Dl consilier Teodor Bălăjel — Bineînţeles că nu. Nu va fi afectată activitatea de dezăpezire. 
Dl consilier Alin Guler — S-a observat o mai bună colectare a taxelor.
Primăria are în plan să premieze la sfârşit de an calendaristic rezultatele sportivilor cu 
rezultate foarte bune la competiţii?
In proiectul de buget nu am văzut să fie prevăzute aceste sume.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Primăria acordă facilităţi secţiunii sportive. însă, s-a avut în 
vedere ca banii să fie repartizaţi şi distribuiţi în aşa fel să nu sufere persoanele cu handicap, 
elevii beneficiari de burse şcolare.
Avem în vedere acest lucru şi desigur dacă bugetul permite, vom discuta în următoarea 
şedinţă acest aspect. Noi mereu am găsit resurse şi am susţinut întotdeauna sportul şi
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sportivii cu rezultate deosebite. Avem grijă şi de copiii membri ai cluburilor private care au 
participat la competiţii.
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 rectificarea bugetului 
local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, 
aprobat pentru anul 2021 respectiv actualizarea Programului de activitate al SC Citadin 
Zalău SRL.

Se adoptă hotărârea nr. 352

Dl consilier Teodor Bălăjel
4.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea 
publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrarea Serviciului de 
Administrare a Domeniului Public 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Mihai Crişan - Nu pot vota acest proiect deoarece balconul este construit deja. 
S-a renunţat la 3 locuri de parcare în favoarea unui balcon de 8 metri. Nu era oportun şi nu 
era normal să acceptăm aşa ceva. Pe viitor vreau să fim mai vigilenţi să nu se mai întâmple 
astfel de lucruri.
Dl consilier Alexandru Bora - Aş propune un studiu de sistematizare a zonei pentru că 
majoritatea intrărilor la bloc se face cu intrare direct din şosea.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Am notat propunerile dumneavoastră.
Dumneavoastră ştiţi că locuinţele de la parter în ceea ce priveşte confortul, au unele 

probleme.
Sigur, parcările nu sunt suficiente. în ultimii ani s-au construit peste 2000 de locuri pentru 
parcare. Cu cât oraşul e mai mare este nevoie şi de locuri de parcare mai multe. în prezent 
sunt aproximativ 7 mii locuri de parcare şi aproximativ 25.000 de maşini.
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Ordinul Ministerului Sănătăţii nu permite să ne apropiem sub 5 metri de fereastra 
apartamentului, deci nu se putea construi parcare.
împreună cu SADP vom găsi în apropiere loc pentru a construi 2 locuri de parcare. S-a 
discutat cu proiectanţii pentru a găsi soluţii în vederea construirii mai multor locuri de 
parcare.
Colegii mei au gândit bine, au pus omul în faţa maşinii.
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? - 17 voturi. împotrivă? - 4 voturi (Florin Morar, Mihai Crişan, Alexandru 
Bora, Mihaela Mureşan). Abţineri? - Nu sunt. '

Cu 17 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea listei 
cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor 
date în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 353

Dl consilier Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, în 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.
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 discuţii?
Dl consilier Mihai Crişan - Se pare că avem tineri care doresc să rămână în Zalău dar au 
locul de muncă în altă parte. Conform prevederilor anexei 3 pot beneficia de locuinţe ANL 
doar cei din Zalău, Crişeni, Ortelec, Aghireş, Panic şi Hereclean.
Propun un amendament -condiţia nr. 3 să se modifice în favoarea solicitanţilor care lucrează 
în afara Zalăului şi fac dovada că au o domiciliul stabil în Zalău de cel puţin 1 an.
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Nu e un impact mare, sunt 8 cereri.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Aţi văzut condiţiile de atribuire a locuinţelor ANL. 
Amendamentul nu îl putem supune la vot astăzi până nu analizăm din punct de vedere 
legislativ. Acest proiect de hotărâre vine şi ne spune că se respectă criteriile prevăzute de 
lege şi că nu se poate depăşi vârsta de 40 de ani până la momentul atribuirii locuinţei ANL. 
Puteţi depune amendamentul, îl vom analiza din punct de vedere legislativ.
Dl consilier Nicolae Fazakas -Avem în construcţie 100 de locuinţe ANL.
A * *

In momentul de faţă avem 39 de solicitanţi care nu au primit încă locuinţă dar sunt pe lista 
aprobată de consiliul local.
Vă propun să mai aşteptăm şi să luăm în considerare aspectul că unele comune au locuinţe 
ANL şi au posibilitatea de a solicita construcţia de locuinţe ANL.
Propun să adunăm aceste sugestii până la construcţia celor 100 de locuinţe şi atunci să le 
analizăm împreună.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Cel mai bine ar fi să trimiteţi propunerea, o analizăm şi intrăm 
cu propunerea într-o şedinţă viitoare.
Dl consilier Alin Guler - La art. 2 se precizează că titularii nu trebuie să fii beneficiat de 
alte locuinţe sau chirii de la stat pe raza unităţii administrativ teritoriale. Condiţia asta nu 
rezolvă problema ridicată de dl consilier Crişan?
Dl consilier Mihai Crişan -Nu mi se pare echitabil.
Dl Ionel Ciunt- Azi avem 39 de cereri, persoane calificate însă în momentul de faţă nu 
avem locuinţe să le oferim. Vă asigur că nici o locuinţă ANL nu v-a rămâne liberă. Vom 
rediscuta după o analiză. Vom lua toate modificările legislative şi vom analiza această 
propunere.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Vă rog să construiţi un proiect şi să-l depuneţi.
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? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 voturi (Gheorghe Bancea, 
Alexandru Bora, Mihaela Mureşan, Mihai Crişan, Florin Morar).

Cu 16 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea 
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 354

Dl consilier Teodor Bălăjel
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată 

datorate de către doamna Fabian Elisabeta la bugetul local al Municipiului Zalău.
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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 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 Alin Guler - Este o perioadă foarte lungă şi multe penalizări. Există o 
procedură prin care cetăţenii sunt anunţaţi şi contactaţi?
Dl consilier Teodor Bălăjel - Normal. Doar şi dumneavoastră primiţi în scris fişele de 
debit. Există şi procedură, ne obligă şi legea.
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 cererii 
de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate de către doamna Fabian Elisabeta la 
bugetul local al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 355

Dl consilier Teodor Bălăjel
y.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată 
datorate de către domnul Racz Zoltan Dezso la bugetul 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.
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?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
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Cine este pentru ? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de 
eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate de către domnul Racz Zoltan Dezso la 
bugetul local al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 356

Dl consilier Teodor Bălăjel
8.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 21 
identificat cu număr cadastral 73983, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului 
public strada Begoniilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Zalău.

mp.

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 emiterea acordului 
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, 
terenului intravilan de 21 mp, identificat cu număr cadastral 73983, liber de sarcini, necesar 
asigurării tramei drumului public strada Begoniilor şi trecerea acestuia din domeniul privat 
în domeniul public al Municipiului Zalău.

asupra

Se adoptă hotărârea nr. 357

Dl consilier Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în 

domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi 
după caz, casării a 4 Puncte gospodăreşti proprietatea Municipiului Zalău.
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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 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 trecerea din 
domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea 

' scoaterii din funcţiune, valorificării şi după caz, casării a 4 Puncte gospodăreşti proprietatea 
Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 358

Dl consilier Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentru 

proiectele finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014- 
2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. 
Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în injfrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru blocul 
de locuinţe 158 sc.A,B,C.

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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vpt.
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 stabilirea valorii 
taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanţate din fonduri europene prin Programul 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infi'astructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea 
A Clădiri rezidenţiale pentru blocul de locuinţe 158 sc.A,B,C.

Se adoptă hotărârea nr. 359
*

Dl consilier Bălăjel Teodor
11 .Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a 

^ fi achitată de către proprietarii din blocul de locuinţe 80 sc. A, ca urmare a finalizării 
lucrărilor de reabilitare termică.

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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl consilier Gheorghe Bancea a pierdut conexiunea.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind regularizarea taxei 
de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocul de locuinţe 80 
SC. A, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.

Se adoptă hotărârea nr. 360

Dl consilier Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la 

licitaţie si a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 88,27 mc de masă
9 9 9 '

lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
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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 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.
Dl consilier 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 tipului 
de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea 
vânzării cantităţii de 88,27 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier 
proprietatea publică a Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 361

Dl consilier Bălăjel Teodor
13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării de Municipiul Zalău a activităţii 

de proiecţie a filmelor cinematografice şi video cu public, în cadrul Cinematografului Scala 
situat în 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.
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 Mihai Crişan - Ca o curiozitate, ce se întâmplă că nimeni nu ia concursul 
pentru Scala sau presa nu informează bine?
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DI consilier Teodor Bălăjel - O parte dintre posturi s-au ocupat, dar pentru a funcţiona 
trebuie să ocupăm toată schema de personal.
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 privind aprobarea desfăşurării de Municipiul 
Zalău a activităţii de proiecţie a filmelor cinematografice şi video cu public, în cadrul 
Cinematografului Scala situat în Municipiul Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 362

Dl consilier Teodor Bălăjel
M.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, actualizat după 

finalizarea lucrărilor, aferent obiectivului de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului Ortodox Sfanţul Nicolae 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.
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 consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
S-a făcut o lucrare utilă şi frumoasă, apreciată de elevi şi profesori.
în sesiunea 2021-2027 pe care o aşteptăm să se deschidă, vom scrie proiecte pentru şcolile
care nu s-au calificat în sesiunea trecută.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă 
înregistraţi votul pe platforma online.
Domnul consilier loan Şerban — La acest proiect nu participă.
Domnul consilier Florin Morar — La acest proiect 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 aprobarea Devizului 
general, actualizat după finalizarea lucrărilor, aferent obiectivului de investiţii “Creşterea 
eficienţei energetice a Liceului Ortodox Sfanţul Nicolae din municipiul Zalău”.

Se adoptă hotărârea nr. 363

Dl consilier Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului “Creşterea eficienţei 

energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău”.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de 

IP 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 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.
Domnul consilier loan Şerban - La acest proiect nu participă.
Domnul consilier Florin Morar - La acest proiect nu participă.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
bugetului proiectului “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din 
municipiul Zalău”.

Se adoptă hotărârea nr. 364

Dl consilier Teodor Bălăjel
16.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 
octombrie 2021.
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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 consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
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 sesiunea de vot. Vă rog să vă 
înregistraţi votul pe platforma Online. 

mk Domnul consilier Gheorghe Bancea — La acest proiect nu participă.
Domnul consilier Florin Morar — La acest proiect nu participă.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul 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 octombrie 2021.

munca.

Se adoptă hotărârea nr. 365

Dl consilier Teodor Bălăjel
17.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 201,00 
mp, identificat cu număr cadastral 73588, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului 

l[P public strada Mihai Eminescu 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 consilier 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 emiterea acordului 
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra 
terenului intravilan de 201,00 mp, identificat cu număr cadastral 73588, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Mihai Eminescu şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 366
*

Dl consilier Teodor Bălăjel
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de 

plată datorate de către Clubul Sportiv Box Club MLG bugetului 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.
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 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 cererii 
de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate de către Clubul Sportiv Box Club MLG 
bugetului local al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 367
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Di consilier Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente 

lucrării de utilitate publică de "Amenajare parcare zona Casnica" din Municipiul Zalău, 
j ud. Sălaj.

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 consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Alin Guler- Am înţeles că au fost reclamaţii din partea unor persoane pentru 
zgomotul, deranjul şi disconfortul produs de cei care folosesc respectivul teren de fotbal. 
Am văzut în documentaţie că există două plângeri dar nu ştim numărul cetăţenilor 
nemulţumiţi. Poliţia locală nu a reuşit să rezolve problemele de ordine publică. Se pot instala 
camere de supraveghere. Nu mi se pare ok să renunţăm la acel loc dejoacă.
Dl consilier Teodor Bălăjel -Noi avem la proiectul de hotărâre depuse toate sesizările dar 
datorită protecţiei datelor nu le-am putut face publice. Proiectul este depus de către colegi 
de ai noştri la solicitarea expresă a cetăţenilor.
Noi nu vom lipsi tinerii de locuri de petrecere a timpului liber. Avem multe proiecte depuse 
pentru spaţii dejoacă. Urmează să amenajăm şi zona Casnica şi zona spre str. Pietriş.
Am discutat cu colegii de la direcţia tehnică, urbanism ca să găsim şi să venim cu o soluţie 
de mulţumire referitoare la parcări, trebuie să venim cu soluţii în funcţie şi de teren şi 
amplasament însă trebuie să identificăm şi resursele financiare.
Aşteptăm să se dea startul pe PNNR şi POR.
DI consilier Alin Guler - Pe PNNR ştiţi că nu se poate. Primăria trebuie să-şi asume costuri 
pentru parcări în trepte.
Dl consilier Teodor Bălăjel - In discuţiile avute cu ADR Nord-Vest noi am propus proiecte 
în varianta de regenerare urbană în care s-ar putea să fie permise şi locuri de garare. Ne 
dorim să rezolvăm toate problemele cetăţenilor.
Dna consilier Mihaela Mureşan — Propun să se aibă în vedere locurile de parcare respectiv 
parcările subterane sau supraetajate. E nevoie de locuri de parcare dar e nevoie şi de spaţii 
de recreere. Să nu facem doar betoane între betoane.
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Dl consilier Teodor Bălăjel- Intenţia noastră este să trecem la altă calitate şi la alte dotări 
privind locurile dejoacă. în parcul central am venit cu varianta covor de cauciuc. Aşa vom 
veni şi în parcul de la TI 59 şi parcul Rotary.
S-a avansat ideea de a moderniza anual 5-10 locuri dejoacă, să aibă dotări modeme, inclusiv 
la zonele de agrement ne,-am gândit. Vrem calitate şi dotări la ultimul nivel, 
împreună cu dumneavoastră şi colegii de la direcţia tehnică vom gândi proiecte inclusiv 

pentm partea de agrement din poienile Aghireşului, vom face şi pe drumurile forestiere piste 
de biciclete pentm a încuraja ieşirile în aer liber.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Ar trebui făcută deosebirea între loc de joacă şi teren 
pentm activităţi sportive colective. Aceste teren nu poate fi considerat teren multifuncţional 
amenajat conform. Din reclamaţiile cetăţenilor (este o aglomerare rezidenţială mare), reiese 
că terenul respectiv produce un disconfort maxim fiind mai mult un loc de întâlnire a
tinerilor. Eu susţin partea de mişcare pentm tineri dar trebuie să se desfăşoare în zone care 
nu deranjează cetăţenii.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, acolo se produc tot felul de întâlniri numai sportive, nu. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog s"ă vă 
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentm? - 17 voturi. împotrivă?- 4 voturi (Gabriela Olar, Ramona Goga, Zoltan 
Takacs, Alin Guler). Abţineri? — Nu sunt.

*

Cu 17 voturi „pentm a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice aferente lucrării de utilitate publică de "Amenajare 
parcare zona Casnica” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

Se adoptă hotărârea nr. 368

Dl consilier Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind completarea Protocolului de administrare 

din 12.09.2002 încheiat între Municipiul Zalău şi Grădiniţa cu Program Prelungit "Voinicel” 
dm Municipiul Zalău, în sensul transmiterii imobilului teren cu constmcţii având destinaţia 
de CREŞA realizată în cadml proiectului „Grădiniţa cu program prelungit şi creşă din 

cartier Meseş, str. Alexandm Lăpuşneanu, nr.6 din municipiul Zalău 
SMIS 122270.

nr. 27792

-etapa I CREŞA“,
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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 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 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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl consilier Alexandru Bora - La acest proiect de hotărâre nu participă..

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea 
Protocolului de administrare nr. 27792 din 12.09.2002 încheiat între Municipiul Zalău şi 
Grădiniţa cu Program Prelungit "Voinicel” din Municipiul Zalău, în sensul transmiterii 
imobilului teren cu construcţii având destinaţia de CREŞĂ realizată în cadrul proiectului 
„Grădiniţa cu program prelungit şi creşă din cartier Meseş, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr.6 
din municipiul Zalău -etapa I CREŞA“, SMIS 122270.

#

Se adoptă hotărârea nr. 369

Dl consilier Teodor Bălăjel
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea modifîcării/actualizării obiectului 

Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul 
Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău, ca urmare a schimbării categoriei de folosinţă şi a 
scoaterii definitive a unor suprafeţe din fondul forestier.

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 
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.

- comisia de studii, prognoze economico sociale, buget.
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Dl consilier Teodor Bălăj el - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Domnii consilieri Ioana Tuduce şi Alexandru Bora au pierdut conexiunea la internet.

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării/actualizării obiectului Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 
10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău, ca urmare a 
schimbării categoriei de folosinţă şi a scoaterii definitive a unor suprafeţe din fondul 

iP forestier.

Se adoptă hotărârea nr. 370

DIVERSE:

Dl consilier Gheorghe Bancea - îmi cer scuze, la proiectul de hotărâre nr. 4 dintr-o eroare 
umană s-a înregistrat votul „pentru” dar trebuia „împotrivă”.

Dl consilier Dan Bercean - Fac precizarea şi apreciez lucrările făcute pe str Comeliu 
Coposu. Dar faptul că acolo urmează alte lucrări, vă rog să lasaţi o perioadă cetăţenii să se 
bucure de ceea ce s-a făcut până acum.

Dl consilier Teodor Bălăjel - Pe str. Comeliu Coposu sunt cuprinse lucrări pe partea de 
reţea de apă menajeră. S-a insistat ca cei de la Compania de Apă să execute lucrarea înaintea 
noastră pentm că şi noi avem un termen de execuţie a lucrărilor care trebuie respectat.
La toate întâlnirile noastre cu conducerea Companiei de Apă am ridicat această problemă, 
am discutat inclusiv cu proiectantul lucrării, am solicitat găsirea unei alte soluţii.
Refacerea canalului menajer pe această zonă într-adevăr va crea un disconfort foarte mare 
cetăţenilor.

Dl consilier Mihai Crişan- Este un proiect pe fonduri europene, cu termen de execuţie. 
Sunt proceduri, proiectul este demarat din 2014, SF-ul din 2007. Din păcate asta este 
birocraţia din România.

Dl consilier Teodor Bălăjel - Am solicitat constmctomlui ca pe porţiunea respectivă să se 
intervină cât de repede. Noi am aşternut doar primul strat de binder pentm a nu lăsa strada

23



pe timp de iarnă toată spartă. De asemenea le-am solicitat să găsească soluţii pentru a devia 
traseul dacă e nevoie.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru 
participare şi vă doresc o zi frumoasă!

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

MARINA-BIANCA-EAZACAS

PREŞEDINTE DE^EDINŢĂ 
TEODOR BĂLANEL 7
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