PROCES VERBAL

încheiat azi, 26 AUGUST 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: dna Marina Bianca Fazacaş - secretar general
al Municipiului Zalău, dna Claudia Ardelean - director Direcţia Administraţie Publică,
dna Mariana Cuibuş - director Direcţia economică, dl Dan Curea - director Direcţia
Tehnică, dl Vlad Petre - Arhitect şef, dna Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse
Umane, dna Adina Predescu — şef serviciu, dl Cristian Dobra — şef serviciu, reprezentanţi
presă.
Invitaţi: - dna Rodica Pop Seling -director Casa de Municipală de Cultură Zalău, dna
Dorina Baboş - director Direcţia de Asistenţă Socială Zalău, dl Ştefan Zay - şef serviciu
S.A.D.P. Zalău, Bianca Pop - Centrul de Informare Turistică.
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 19.08.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului
Municipiului Zalău, nr. 1091 din 19.08.2021, precum şi prin intermediul presei locale
(ordinea de zi a şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate
integral în ziarul local Graiul Sălajului).
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 19.08.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de
desfăşurare a şedinţei,
în continuare, am consemnat următoarele:
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Declar
deschise lucrările şedinţei. Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa on-line. Constat că sunt
prezenţi toţi cei 21 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe
lucrările.
La solicitarea doamnei secretar general al Municipiului Zalău, supun la vot Procesul
verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 29 iulie 2021. Precizez că dl consilier
Alin Guler nu a fost prezent la şedinţă.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri;
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - 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.
Ordine de zi pentru şedinţa
Consiliului Local al Municipiului Zalău
din data de 26 august 2021, orele 9,00
Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului local din data de 29 iulie 2021,
precum şi a Ordinii de zi pentru şedinţa din 26 august 2021
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău şi a
bugeţului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii,
precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune
nr. 10193 din 12.01.1996, cu 10 ani, respectiv până în data de 28.08.2031, contract
încheiat între Municipiul Zalău şi SC ELY & ANDY SRL.
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S.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public in Municipiul Zalau nr. 45455/01.07.2021, atribuit direct
operatorului SC Citadin Zalău SPd^.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul
de investiţii ” Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 158 din Municipiul
Zalău”, cod SMIS 117519.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
lucrărilor de “Reabilitare si modernizare strada Morii”, „Reabilitare si modernizare
strada Armatei”, „Amenajare cale de acces carosabilă si pietonală in zona Gării Vechi”,
„înfiinţare drum tehnologic si platformă pentru obiectivele de investiţii „Construire bazin
didactiv de inot si Construire baza sportiva de tip I, str. Făget, nr. 39”, „Reparaţii capitale
carosabil si trotuar Calea Criseni ”, din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
b.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Simion Bămuţiu”
Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27776 din 12.09.2002, cu valoarea
lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii „Şcoala Gimnazială Simion Bămuţiu achiziţie 2 spaţii educaţionale, respectiv alimentare cu apă, energie electrică, racord reţea
canalizare, amenajare platformă din beton armat pentm amplasarea spaţiilor
educaţionale”.
7.Proiect de hotărâre privind retragerea unor spaţii din administrarea Liceului cu
Program Sportiv “Avram lancu” Zalău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău - Centml
de zi penţm persoane vârstnice “Tinereţe fără Bătrâneţe “ Zalău şi transmiterea acestora
in administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.5 Zalău pe perioada desfăşurării
lucrărilor pentru obiectivul de investiţii ; “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea unităţii de învăţământ preşcolar Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 din
Municipiul Zalău”, cod SMIS 124161.
S.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentm
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 infrastmcturile
publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectoml locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri
rezidenţiale pentm proprietarii din blocurile de locuinţe P+8 şi VI.
9.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentm
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
inteligenţe a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastmcturile
publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectoml locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri
rezidenţiale pentm proprietarii din blocul de locuinţe SB34- Simion Bămuţiu.
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10.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău
prin transformarea unor funcţii publice specifice de execuţie de poliţist local ca urmare
a promovării în grad profesional.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
al Casei Municipale de Cultură Zalău.
12.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile
/spaţii ( săli de sport, săli de clasă, sala festivă, teren de sport, spaţiu pt alimentaţie
publicăj-temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în
administrarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în Municipiul
Zalău pe str. 9 Mai, identificat în CF nr. 68653 Zalău nr. cadastral 68653 în suprafaţă
totală de 3634 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între
Municipiul Zalău şi Centru de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în vederea organizării
evenimentelor „Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre sălăjană”, şi a Festivalului
Internaţional de Folclor "Ecouri Meseşene”.
15.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere
datorate de doamna Scripcaru Mariana.
16.Proiect de hotărâre privind cererea de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate
de către doamna Moisi Lenuţa Cirasela la bugetul local al Municipiului Zalău.
IT.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului
Zalău oferită de proprietarii Ciupe luliu şi soţia Ciupe Elena.
18.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului
Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la
poziţia 325, cod SJ-II-a-B-04986, de la adresa str. 22 Decembrie 1989, nr. 18, ap. 3 din
municipiul Zalău, Jud Sălaj.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de
servitute de trecere, pe suprafaţa de 19 mp din suprafaţa totală de 1967 mp a imobilului
înscris în CF nr.71086 Zalău, identificat cu nr. cad. 71086, proprietatea privată a
domnului Szalontai Ferenc - Csaba , în favoarea imobilului- teren intravilan, înscris în
CF nr. 65827, cu nr. cad. 65827, proprietatea privată a Municipiului Zalău.
Diverse
Dl Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare ordinea de zi dar înainte vă informez că la
proiectul de hotărâre nr. 2 a intervenit o notă de completare şi modificare la art. 1, 2 şi
3 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune încheiat între Municipiul
Zalău Şl SC ELY & ANDY S.R.L. Dau citire notei de completare şi modificare:

Art. 1. Aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 10193 din
12.01.1996, atribuit în favoarea S.C. ELY & ANDY S.R.L, înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr. J31/53/15.03.1999, C.U.I 11606542, cu sediul social în Municipiul
Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr.l8, bl. A96, sc.C, ap.29, reprezentată prin administrator
Stoica Viorica, având ca obiect terenul în suprafaţă de 6,82 mp, proprietatea Statului
Român, aflat în administrarea Municipiului Zalău, situat în „Staţia de autobuz
M.Viteazul, B120”, cu 10 ani, respectiv până la data de 28.08.2031.
Art. 2. Se respinge parţial cererea privind prelungirea Contractului de concesiune nr.
10193 din 12.01.1996, atribuit în favoarea S.C. ELY & ANDY S.R.L, pentru
amplasamentul situat în "Staţia de autobuz Spitalul Judeţean” teren în suprafaţă de
9,3mp, deoarece amplasamentul este afectat de lucrări de interes public.
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Art. 3. (1) Aprobarea preţului concesiunii - redevenţa în cuantum de 25.200 lei respectiv
de 210 lei/lună pentru terenul situat în „Staţia de autobuz M. Viteazul, B120”, în
suprafaţă de 6,82 mp, sumă ce se va achita pe toată durata concesiunii, trimestrial.
(2) Redevenţa va fi indexată anual cu indicele de inflaţie aferent anului precedent,
comunicat de Institutul Naţional de Statistică, rezultând astfel debitul anului curent.
(3) Sumele datorate vor fi plătite trimestrial, pe baza facturilor emise, termenele de plată
sunt: 31 ianuarie pentru trim. I, 30 aprilie pentru trim. II, 31 iulie pentru trim. III, 31
octombrie pentru trim. IV.
(4) In cazul în care concedentul nu plăteşte redevenţa la termenul scadent, va suporta
majorările de întârziere calculate la suma datorată, în procentul de 2%, pentru fiecare
lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi
până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(5) în cazul retragerii concesiunii din culpa concesionarului, redevenţa achitată nu se va
restitui concesionarului.
Art. 4. însuşirea Raportului de evalueire întocmit de către doamna Pop Maria - evaluator
autorizat ANEVAR, pentru evaluarea imobilelor indicate la art. 1, document ce
constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Deci, avand în vedere că în zona Spitalului Judeţean sunt 2 proiecte, unul al Primăriei
Municipiului iar celălalt proiect al Consiliului Judeţean am considerat ca până la
momentul finalizării proiectelor, (din discuţiile avute cu constructorii, zona trebuie să fie
liberă), am decis să nu se prelungească contractul de concesionare. Pentru spaţiul de la
bl B120, am considerat să venim cu tipuri de servicii identice, să tratăm cât mai echilibrat
activităţile de comerţ desfăşurate prin aceste chioşcuri, fapt pentru care am venit cu
această notă de completare şi modificare.
V-aş ruga să vă pronunţaţi prin vot dacă sunteţi de acord cu această ordine de zi propusă.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - 1 vot (Alin Guler). Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
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DI consilier Alin Guler - Consider că suma este prea mare faţă de valoarea iniţială.
De ce să stabilim noi cât este suma redevenţei pentru că preţurile diferă de la o zonă la
alta, zona spitalului nu este la fel cu zona de la bl Bl20.
Propun să scoatem de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre şi să facem o licitaţie
publică.
Dl Teodor Bălăjel - Din documentele prezentate se observă că în 1985 exista o
concesiune. La momentul respectiv, proprietarii au executat staţia de autobuz. Dacă
procedăm aşa cum aţi propus, încetează concesiunea, oamenii îşi pierd locurile de
muncă. Vrem ca o redevenţă să fie echilibrată, să nu producem discrepanţe. Dacă nu
continuăm cu proiectul de hotărâre, contractul de concesiune se întrerupe.
Dl consilier Alin Guler - Din documentele studiate, nu reiese de nicăieri că primăria
are obligaţia de a continua această concesiune. Ar trebui lăsată piaţa liberă să
stabilească preţurile.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Noi ne dorim să nu dezavantajăm pe nimeni şi să nu
dispară locurile de muncă. Până în primăvară se vor termina lucrările. Licitaţia ca
procedură durează.
Dl consilier Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău şi a
bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii,
precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Adrian Iulian 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 discuţii?
»
Dl consilier Mihai Crişan - Referitor la suplimentarea bugetului pentru Clubul Sportiv
Municipal, suma de 400 îmi lei reprezintă cheltuieli, întreţinere şi funcţionare doar pentru
luna septembrie? Mi se pare o sumă mare. Vrem să vedem şi noi o anexă cu toate
cheltuielile.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Doar pentru luna septembrie. Bugetul aflat în execuţie nu
este suficient. Sunt necesare şi anumite reparaţii de făcut. Vă amintiţi că la începutul
anului când s-a votat bugetul, a fost subfinanţat la momentul respectiv. La sfârşitul lunii
septembrie veţi primi anexa cu toate cheltuielile.
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Dl consilier Gheorghe Bancea - Mai sunt câteva zile până la începerea şcolii. Aş vrea
să ştiu dacă unităţile de învăţământ au primit sumele solicitate. Lipsesc dotările la unele
unităţi de învăţământ.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, mai puţin fondurile guvernamentale. Avem echipe
care coordonează şi verifică. Au fost analizate şi onorate cele necesare şi imediate.
Dumneavoastră ştiţi care au fost solicitările pentru buget. Se vor dota cele din fonduri
europene. Am încercat să folosim cât mai eficient banii şi să onorăm cât mai multe
solicitări ale unităţilor de învăţământ. Dacă aveam azi reţeaua on-line implementată, alta
era calitatea învăţământului.
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 al Municipiului Zalău şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată
pentru anul 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 249
Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de
concesiune nr. 10193 din 12.01.1996, cu 10 ani, respectiv până în data de 28.08.2031,
contract încheiat între Municipiul Zalău şi SC ELY & ANDY SRL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Mihai Crişan - într-adevăr, în urma discuţiilor avute în comisii, s-a mărit
suma redevenţei, de la 45-210 lei/lună dar şi această sumă mi se pare mică comparativ
cu preţurile din Zalău, însă am înţeles şi argumentele dumneavoastră. Am putea prelungi
concesiunea pe 1 an de zile şi în această perioadă să pregătim licitaţia publică. 25 de ani
a fost de ajuns cu acest preţ mic.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Până acum ne-aţi propus să dăm facilităţi agenţilor
economici. Acuri pentru un chioşc (6 mp) vreţi creşterea preţului. Sunt aceleaşi preţuri
pentru teren în tcată zona Zalăului.
Dl Nicolae Fazakas - Cererea iniţială a fost pentru 49 de ani dar în urma analizei
comisiilor s-a piiopus doar pentru 10 ani.
Dl consilier Teojdor Bălăjel
Supun spre aprbbare proiectul de hotărâre cu nota de completare şi modificare
59208/28.08.20^1. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentruj? - 12 voturi. împotrivă? - 8 voturi (Alexandru Bora, Florin Morar,
Zoltan Takacs, l^ihaela Mureşan, Alin Guler, Ramona Goga, Mihai Crişan, Gabriela
Olar). Abţineri? i- 1 vot (Gheorghe Bancea).
Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 10193 din 12.01.1996, cu 10 ani,
respectiv până în data de 28.08.2031, contract încheiat între Municipiul Zalău şi SC ELY
& ANDY SRL.
*

Se adoptă hotărârea nr. 250
Dl consilier Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public in Municipiul Zalau nr. 45455/01.07.2021, atribuit direct
operatorului SC Citadin Zalău SRL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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 aprobarea modificării
Contractului de delegare a gestiunii
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serviciului de iluminat public in Municipiul Zalau nr. 45455/01.07.2021, atribuit direct
operatorului SC Citadin Zalău SRL.
Se adoptă hotărârea nr. 251
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la
obiectivul de investiţii ” Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 158 din
Municipiul Zalău”, cod SMIS 117519.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
DI consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier 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
executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii ” Creşterea eficienţei
energetice a blocului de locuinţe 158 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 117519.
*

Se adoptă hotărârea nr. 252
Dl consilier Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente
lucrărilor de “Reabilitare si modernizare strada Morii”, „Reabilitare si modernizare
strada Armatei”, „Amenajare cale de acces carosabilă si pietonală in zona Gării Vechi”,
„înfiinţare drum tehnologic si platformă pentru obiectivele de investiţii „Construire bazin
didactiv de inot si Construire baza sportiva de tip I, sţr. Făget, nr. 39” ”, ”Reparatii
capitale carosabil si trotuar Calea Criseni ”, din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
DI consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget.
finanţe - aviz favorabil.
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DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
DI consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
DI consilier Alin Guler - Pe strada Morii există o rigolă subdimensionată, încă se poate
reveni la ea.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Ştim. Dacă vă uitaţi pe partea topografică, noi vrem să o
lărgim dar trebuie să intrăm peste proprietăţile private. Referitor la strada Câmpului,
aceasta nu s-a scos din lista de investiţii insă programul P.O.I.M. se derulează foarte,
foarte încet. Din 93 de străzi, au fost recepţionate doar 4. întrebati-vă cum şi când le vom
finaliza? Pentru că sunt întârzieri la lucrările de apă-canal.
DI consilier Alin Guler - Adăugaţi pe site-ul primăriei toate lucrările din oraş deoarece
secţiunea respectivă nu este completată.
Dl consilier Teodor Bălăjel
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de “Reabilitare si modernizare
strada Morii”, „Reabilitare si modernizare strada Armatei”, „Amenajare cale de acces
carosabilă si pietonală in zona Gării Vechi”, „înfiinţare drum tehnologic si platformă
pentru obiectivele de investiţii „Construire bazin didactiv de inot si Construire baza
sportiva de tip I, str. Făget, nr. 39” ”, ”Reparatii capitale carosabil si trotuar Calea Criseni
”, din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Se adoptă hotărârea nr. 253
Dl consilier Teodor Bălăjel
b.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Simion Bămuţiu”
Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27776 din 12.09.2002, cu valoarea
lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii „Şcoala Gimnazială Simion Bămuţiu achiziţie 2 spaţii educaţionale, respectiv alimentare cu apă, energie electrică, racord reţea
canalizare, amenajare platformă din beton armat pentm amplasarea spaţiilor
educaţionale".
Iniţiator: Primaml Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentm administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
9
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DI 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 intervenţii?
Dna consilier Ioana Tuduce şi dl consilier Bogdan Şerban - La acest proiect de hotărâre
nu participă la vot.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii
Gimnaziale „Simion Bămuţiu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27776
din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii „Şcoala
Gimnazială Simion Bărnuţiu — achiziţie 2 spaţii educaţionale, respectiv alimentare cu
apă, energie electrică, racord reţea canalizare, amenajare platformă din beton armat
pentru amplasarea spaţiilor educaţionale".
Se adoptă hotărârea nr. 254
Dl consilier Teodor Bălăjel
7.Proiect de hotărâre privind retragerea unor spaţii din administrarea Liceului cu
Program Sportiv “Avram lancu” Zalău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău - Centrul
de zi pentru persoane vârstnice “Tinereţe fără Bătrâneţe “ Zalău şi transmiterea acestora
în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.5 Zalău pe perioada desfăşurării
lucrărilor pentru obiectivul de investiţii ; “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea unităţii de învăţământ preşcolar Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 din
Municipiul Zalău", cod SMIS 124161.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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.
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DI consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru 7-20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind retragerea unor
spaţii din administrarea Liceului cu Program Sportiv “Avram lancu” Zalău şi a Direcţiei
de Asistenţă Socială Zalău - Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Tinereţe fără
Bătrâneţe “ Zalău şi transmiterea acestora în administrarea Grădiniţei cu Program
Prelungit Nr.5 Zalău pe perioada desfăşurării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii :
“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ preşcolar
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 din Municipiul Zalău“, cod SMIS 124161.
Se adoptă hotărârea nr. 255
DI consilier Teodor Bălăjel
S.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 clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri
rezidenţiale pentru proprietarii din blocurile de locuinţe P-i-8 şi VI .
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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.
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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 infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în
sectorul locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru proprietarii din blocurile
de locuinţe P+8 şi V1 .
Se adoptă hotărârea nr. 256
Dl consilier Teodor Bălăjel
9.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 clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri
rezidenţiale pentru proprietarii din blocul de locuinţe SB34- Simion Bămuţiu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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?
Aşteptăm să se intervină la nivel de guvern. Avem probleme cu constructorii din cauza
scumpirilor. Lucrările au fost încetinite.
Dl consilier Nicolae Fazakas - pe PNNR, ordonanţa de urgenţă va simplifica achiziţiile
publice, avem promisiuni că nu se va mai aştepta aşa lungă perioadă în cazul
contestaţiilor.
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 stabilirea valorii
taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanţate din fonduri europene prin
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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 clădirile publice şi în
sectorul locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru proprietarii din blocul de
locuinţe SB34- Simion Bămuţiu.
Se adoptă hotărârea nr. 257
Dl consilier Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale
Zalău prin transformarea unor funcţii publice specifice de execuţie de poliţist local ca
urmare a promovării în grad profesional.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău prin transformarea unor funcţii publice
specifice de execuţie de poliţist local ca urmare a promovării în grad profesional.
*

Se adoptă hotărârea nr. 258
Dl consilier Bălăjel Teodor
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcţii al Casei Municipale de Cultură Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
14

Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Casei Municipale de Cultură Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 259
Dl consilier Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri
imobile /spaţii ( săli de sport, săli de clasă, sala festivă, teren de sport, spaţiu pt
alimentaţie publică)-temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău
aflate în administrarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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
lucrănlor 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.
DI consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Florin Morar — La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Dl consilier Alin Guler - Pe acestea de ce nu le concesionăm?
DI consilier Nicolae Fazakas - Pentru că licităm anumite ore nu pe toată suprafaţa
DI consdier Alexandru Bora - Trebuie revizuită partea de contracte deoarece sunt
făcute pioniereşte.
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Dl consilier Nicolae Fazakas - Sunt făcute conform Codului Administrativ. Sunt altfel
de activităţi nu la fel ca cele de la proiectul de hotărâre nr. 2.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea prin
licitaţie publică a unor bunuri imobile /spaţii ( săli de sport, săli de clasă, sala festivă,
teren de sport, spaţiu pt alimentaţie publică)-temporar disponibile, proprietatea publică a
Municipiului Zalău aflate în administrarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 260
Dl consilier Bălăjel Teodor
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în
Municipiul Zalău pe str. 9 Mai, identificat în CF nr. 68653 Zalău nr. cadastral 68653 în
suprafaţă totală de 3634 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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 aprobarea
dezlipirii imobilului teren situat în Municipiul Zalău pe str. 9 Mai, identificat în CF nr.
68653 Zalău nr. cadastral 68653 în suprafaţă totală de 3634 mp, proprietatea publică a
Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 261
Dl consilier Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între
Municipiul Zalău şi Centru de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în vederea organizării
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evenimentelor „Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre sălăjană”, şi a Festivalului
Internaţional de Folclor "Ecouri Meseşene”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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?
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 încheierii
unui Acord de Parteneriat între Municipiul Zalău şi Centru de Cultură şi Artă al Judeţului
Sălaj, în vederea organizării evenimentelor „Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre
sălăjană”, şi a Festivalului Internaţional de Folclor "Ecouri Meseşene”.
Se adoptă hotărârea nr. 262
Dl consilier Teodor Bălăjel
IS.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere
datorate de doamna Scripcaru Mariana.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
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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 acordarea scutirii
de la plata majorărilor de întârziere datorate de doamna Scripcaru Mariana.
*

Se adoptă hotărârea nr. 263
Dl consilier Teodor Bălăjel
Ib.Proiect de hotărâre privind cererea de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate
de către doamna Moisi Lenuţa Cirasela la bugetul local al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
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 cererea de
eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate de către doamna Moisi Lenuţa Cirasela
la bugetul local al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 264
Dl consilier Teodor Bălăjel
17.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului
Zalău oferită de proprietarii Ciupe luliu şi soţia Ciupe Elena.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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.
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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 acceptarea unei
donaţii în domeniul public 2il Municipiului Zalău oferită de proprietarii Ciupe luliu şi
soţia Ciupe Elena.
Se adoptă hotărârea nr. 265
Dl consilier Teodor Bălăjel
IS.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al
Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice
2015 la poziţia 325, cod SJ-II-a-B-04986, de la adresa str. 22 Decembrie 1989, nr. 18,
ap. 3 din municipiul Zalău, Jud Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? -Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind neexercitarea
dreptului de preemţiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în
Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 325, cod SJ-II-a-B-04986, de la adresa str.
22 Decembrie 1989, nr. 18, ap. 3 din municipiul Zalău, Jud Sălaj.
*

Se adoptă hotărârea nr. 266
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Dl consilier Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de
servitute de trecere, pe suprafaţa de 19 mp din suprafaţa totală de 1967 mp a imobilului
înscris în CF nr.71086 Zalău, identificat cu nr. cad. 71086, proprietatea privată a
domnului Szalontai Ferenc - Csaba , în favoarea imobilului- teren intravilan, înscris în
CF nr. 65827, cu nr. cad. 65827, proprietatea privată a Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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 aprobarea constituirii,
cu titlu gratuit, a dreptului de servitute de trecere, pe suprafaţa de 19 mp din suprafaţa
totală de 1967 mp a imobilului înscris în CF nr.71086 Zalău, identificat cu nr. cad.
71086, proprietatea privată a domnului Szalontai Ferenc - Csaba , în favoarea
imobilului- teren intravilan, înscris în CF nr. 65827, cu nr. cad. 65827, proprietatea
privată a Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 267
Dl consilier Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului anual de activitate
pentru întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii
colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate,
precum si a listei de investiţii aprobate prin HCL 208/29.07.2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Adrian Iulian 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.
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DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Claudiu Bujor - La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să
vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării programului anual de activitate pentru întreţinere, reparaţii curente şi
reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare şi canalizare ape pluviale,
întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, precum si a listei de investiţii
aprobate prin HCL 208/29.07.2021.
Se adoptă hotărârea nr. 268
DIVERSE:

0

Dl consilier Alexandru Bora “ Vâ rugăm să ne prezentaţi în următoarea şedinţă
justificarea privind creşterea cu 30% a tarifelor pentru serviciile de salubrizare.
Dna consilier Gabriela Olar - Referitor la strada Spicului ar fi potrivit o semaforizare
pentru fluidizarea traficului deoarece sunt foarte multe accidente.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, aveţi dreptate. Toate propunerile ajung la Poliţia
Municipală. Ei ne dau avizele de oportunitate.
Avem în zona respectivă un proiect de hotărâre pentru a lărgi strada la 2 benzi (intrareieşire).
Zona metropolitănă include şi această zonă în proiect.
Vă mulţumim pentru intervenţie.
Dl consilier Alexandru Lakatos - Atrag atenţia asupra depozitului de manual şcolare
de pe strada 22 Decembrie, clădirea este neîngrijită, gardul rupt, nu este cosit,
administratorul ar trebui să la măsuri. Strada arată foarte bine acum, clădirea strică tot
aspectul.
DI consilier Gheorghe Bancea- Da, cunoaştem situaţia dar lipsa de personal este una
dintre cauze.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Ar fi bine să găsim împreună cu asociaţia de locatari, o
soluţie pentru curăţenia şi întreţinerea spaţiilor verzi.
Dl consilier Alexandru Lakatos - Cetăţenii de pe strada Căprioarei vor să ştie ce se
întâmplă cu strada lor.
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DI consilier Teodor Bălăjel - Vă informez şi pe dumneavoastră că str. Căprioarei şi
Stânei au fost intabulate doar pe o anumită lungime. Săptămâna viitoare vom continua
lucrările aşa cum am stabilit cu dânşii, la faţa locului.
Dl consilier Alin Guler- Statuia „ Metalurgistului” se află în custodia societăţii Citadin?
Vă gândiţi la posibile soluţii pentru amplasarea ei?
Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, şi aşteptăm propunerile dumneavoastră pentru
amplasare.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi
frumoasă!
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