
PROCES VERBAL

^ _
încheiat azi, 28 IANUARIE 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 ia şedinţă: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl Ionel Ciunt - primar al Municipiului Zalău, 
dna Fazacaş Marina Bianca - secretar general al Municipiului Zalău, dl Forţ Călin - 
Administrator Public, dna Ardelean Claudia - director Direcţia Administraţie Publică, 
dna Cuibuş Mariana - director Direcţia economică, dl Chiş Marius - director adjunct 
Direcţia Economică, dl Curea Dan - director Direcţia Tehnică, dl Petre Vlad - Arhitect 
şef, dl Pura Alexandru-director Direcţia Patrimoniu, dna Şerban Carmen - şef serviciu, 
reprezentanţi presă.
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 21.01.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului 
Municipiului Zalău, nr. 53 din 21.01.2021, 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 21.01.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.
A

In continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Fazakas Nicolae - 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. Au fost convocaţi toţi consilierii, şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate începe lucrările.
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri: 
DI consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
Vă informez că am luat decizia ca proiectul de hotărâre nr. 7 să fie retras de pe ordinea 
de zi, întrucât sunt câteva probleme legislative cu care nu am reuşit să ne punem de acord. 
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 ordinară Online a Consiliului local al municipiului Zalău 

din data de 28 IANUARIE 2021 orele 9,00

Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului local din data de 
10,12.2020 şi a Ordinii de zi pentru şedinţa din 28 ianuarie 2021

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce 
şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada ianuarie-martie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
urbanistic zonal pentru amenajare drum în continuarea străzii Sărmaş şi racordare la 
utilităţi” str. Sărmaş şi continuarea acesteia, beneficiar Zaha loan, ca reprezentant al 
proprietarilor de terenuri din zona studiată prin documentaţia privind aprobarea PUZ.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidenţial”, str. Ştefan cel Mare nr. 134, 
beneficiar Energyzal LTD SRL.

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetar al 
anului 2020, pentru secţiunea de dezvoltare.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare acordate 

elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău în anul 2021.
b.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de 

identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub formă de tichet social pentru 
grădiniţă, de pe raza municipiului Zalău.
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin atribuire 
directă către partide politice şi birouri parlamentare a spaţiilor aflate în domeniul public 
sau privat al UAT - Municipiul Zalău.

S.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului 
Zalău şi administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a Statului Român, a 
imobilului teren în suprafaţă de 6528 mp, situat în extravilanul Municipiului Zalău, 
necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3B-Tunel 
rutier cu profil de autostradă în zona Meseş" din cadrul obiectivului de investiţii 
"Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea".

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău, pentru anul şcolar 2021-2022.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat 
pentru învăţământul DUAL, în cadrul Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul 
şcolar 2021-2022.

11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 
PT, pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 19IC: Tudor Vladimirescu, 
Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii”.

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului “Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe C, SB42 şi IB din Municipiul Zalău” şi 
modificarea Hotărârii de Consiliu local al Municipiului Zalău nr. 395 din 29 noiembrie 
2018.

13. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău 
a imobilului identificat în CF colectivă nr.56467-Cl Zalău (CF colectivă 7968-vechi), 
nr. top 11 l/a/1/2.110/3/XIV, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 40, bl. 
D40, ap. 14, parter.

14. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău 

a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U16 Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U17, situat 
în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, bl. Dl 15, ap. B/l/2, parter.

15. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău 

a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1 -UI 7 Zalău, nr. cadastral 1953-C1 -UI 8, situat 
în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, bl. Dl 15, ap. B/l/3, parter.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei folosinţei gratuite acordată 
Clubului Sportiv Municipal Zalău prin contractul de comodat nr. 7922 din 08.02.2017.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea 
publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Colegiului Tehnic „Alesandru 
Papiu Ilarian” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27790 din 12.09.2002.

1 S.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului 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.
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19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea şi gestionarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunurilor recepţionate în 
baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 67217 din 03.12.2020.

20. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Zalău nr. 74 din 20 februarie 2020 de aprobare a vânzării locuinţei 
construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, 
str. Sfânta Vineri nr.lOC, bloc lAIFO.

2LProiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Zalău nr. 91 din 27 februarie 2020 de aprobare a vânzării locuinţei 
construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, 
str. Viitorului nr.l5 bloc DM 11.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului cuprinzând 
acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor 
de ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor 
Social din municipiul Zalău.

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de avizare a 
cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfăşoară pe raza municipiului Zalău, 
constituită în temeiul Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice, actualizată.
24. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabularii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilelor, terenuri 
intravilane, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Merilor şi 
str. I. Ghica şi trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.

25. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabularii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan 
de 2 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab 
şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

26. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan 
de 46 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Constantin 
Brâncoveanu şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.

27.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 bunurilor propuse Ia casare cu ocazia inventarierii anuale a 
patrimoniului public şi privat al municipiului Zalău pe anul 2020.
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28. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Sport Club Municipal 
Zalău a unui microbuz tip 16 + 1 locuri, marca OPEL CIBRO-MOVANO, proprietatea 

Municipiului Zalău.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din 

localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 
reşedinţă pentru luna decembrie 2020.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 8 din 25 ianuarie 
2018 actualizată prin HCL nr.29 din data de 31 ianuarie 2019, prin HCL nr.21 din 23 
ianuarie 2020 şi prin HCL nr.418 din data de 23 decembrie 2020, ca urmare a stabilirii 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2021.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire 
la licitaţie şi a caietului d,e sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 46,08 mc de 
masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a 
Municipiului Zalău.

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea modului de repartizare a locuinţelor de 
serviciu, proprietatea Municipiului Zalău din str. Dumbrava, nr. 48/A, Cămin ACI corp 
B (Bl. C4) respectiv repartizarea ap. 16 din imobil în favoarea SC Transurbis SA Zalău.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri extravilane 
reprezentând fond forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău şi schimbarea 
categoriei de folosinţă din „pădure” în „drum forestier auto” a unor terenuri care servesc 
nevoilor de administrare forestieră - drumuri forestiere”.

34. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului 
Zalău, respectiv completarea/modificarea anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 
133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al Municipiului Zalău, cu bunurile realizate în cadrul obiectivului de investiţii 
„Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău“.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 
331/15.11.2019 cu modificările ulterioare, ce reglementează transportul public local în 
comun în municipiul Zalău, prestat de SC Transurbis SA Zalău.

Diverse

Dl Ionel Ciunt - Supun spre aprobare ordinea de zi. V-aş ruga să vă pronunţaţi prin vot 
dacă sunteţi de acord cu această ordine de zi propusă.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
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Dl consilier Fazakas Nicolae
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele 
Consiliului local al municipiului Zalău în perioada ianuarie-martie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian - Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - Vă rog să faceţi propuneri.
Dl consilier Fazakas Nicolae- II propun pe domnul consilier Bălăjel Teodor.
Dl consilier Fazakas Nicolae - Dacă mai sunt propuneri? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi procedura de vot.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 1 abţinere, (dl Bălăjel 
Teodor)

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului Local al municipiului Zalău în perioada 

ianuarie-martie 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 1

Dl consilier Bălăjel Teodor - Bună ziua şi vă mulţumesc pentru încrederea acordată.
La solicitarea doamnei secretar general al Municipiului Zalău, supun la vot Procesul 
verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 10 decembrie 2020. Precizez că au fost 
prezenţi toţi colegii consilieri.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.

A

Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? — Nu sunt.
Cu 20 de voturi „ pentru” a fost aprobat Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din 
data de 10 decembrie 2020.
Dl consilier Bălăjel Teodor

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
urbanistic zonal pentru amenajare drum în continuarea străzii Sărmaş şi racordare la 
utilităţi” str. Sărmaş şi continuarea acesteia, beneficiar Zaha loan, ca reprezentant al 
proprietarilor de terenuri din zona studiată prin documentaţia privind aprobarea PUZ.

Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de 
Legea nr. 52/2003, în această perioadă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii 
cu valoare de recomandare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian - Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 
documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru amenajare drum în continuarea 
străzii Sărmaş şi racordare la utilităţi” str. Sărmaş şi continuarea acesteia, beneficiar Zaha 
loan, ca reprezentant al proprietarilor de terenuri din zona studiată prin documentaţia 
privind aprobarea PUZ.

Se adoptă hotărârea nr, 2

Dl consilier Bălăjel Teodor
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 

Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidenţial”, str. Ştefan cel Mare nr. 134, 
beneficiar Energyzal LTD SRL.

Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de 
Legea nr. 52/2003, în această perioadă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii 
cu valoare de recomandare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian - Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 
documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu 
rezidenţial”, str. Ştefan cel Mare nr. 134, beneficiar Energyzal LTD SRL.

Se adoptă hotărârea nr, 3

Dl consilier Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetar al 

anului 2020, pentru secţiunea de dezvoltare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
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Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
DI consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Fazakas Nicolae - Se propune modificarea articolului 1 al acestui proiect, 
astfel: „ Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului înregistrat la sfârşitul 
anului 2020 în sumă totală de 27.493.117,92 lei, în bugetul anului 2021 ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, reprezentând prefinanţare 
neutilizată la finalul anului 2020 în valoare de 26.154.533,46 lei şi suma de 
1.338.584,40 lei din veniturile proprii ale bugetului local, care parţial se regăsesc ca 
sursă de finanţare în lista de investiţii provizorie pentru anul 2021 aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 23.12.2020.” Practic defalcăm suma de
27.493.117,92 lei în două sume: suma de 26.154.533,46 lei reprezentând prefinanţări pe 
care le-am încasat la sfârşitul anului 2020 şi suma de 1.338.584 lei care este excedent din 
venituri de funcţionare şi dezvoltare însă precizez că toată suma de 27.493.117,92 lei se 
va regăsi în secţiunea de dezvoltare a bugetului local.
II întreb pe domnul primar dacă îşi însuşeşte amendamentul?

întrucât fondul propunerii rămâne neschimbat în sensul că totDi Ionel Ciunt
excedentul bugetar are ca destinaţie secţiunea de dezvoltare, ori dezvoltarea municipiului 
este o preocupare constantă a noastră. îmi însuşesc acest amendament şi sunt de acord ca 
proiectul de hotărâre să fie modificat în sensul propus.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Mulţumim. Practic amendamentul adus ne prezintă într- 
o formă explicită provenienţa excedentul bugetar. Dacă mai sunt intervenţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul însuşit de domnul Primar. 
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 utilizarea în anul 
2021 a excedentului bugetar al anului 2020, pentru secţiunea de dezvoltare.

Se adoptă hotărârea nr. 4

Dl consilier Bălăjel Teodor
S.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare acordate 

elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău în anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian - Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
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Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Ionel Ciunt - Doresc să vă informez asupra cuantumului burselor şcolare pe care le 
alocăm în acest an. în anul 2017 noi am crescut semnificativ şi consistent cuantumul 
burselor la toate cele 4 tipuri de burse. Mă refer la bursa de performanţă, bursa de merit, 
bursa de studiu şi bursa socială. Este adevărat că bursa socială şi bursa de studiu a rămas 
sub nivelul de 100 de lei/lună/elev, de aceea acum, la început de an vă propunem să 
majorăm cuantumul acestor două tipuri de burse : bursa socială şi bursa de studiu, 
respectând în acest fel şi o reglementare legală, HG 1064 din decembrie 2020 care 
stabileşte cuantumul minim la aceste tipuri de burse la 100 de lei. Legat de faptul că ne 
preocupă să premiem performanţa în învăţământ vă dau doar câteva cifre din ce se 
întâmplă în municipiile din jurul nostru. Bursa de performanţă care din 2017 am propus- 
0 noi în cuantum de 225 lei/elev/lună, acelaşi tip de bursă la Cluj Napoca este de 130 lei, 
la Alba-Iulia 125 lei, la Satu-Mare 110 lei, la Timişoara 100 lei, la Bistriţa 250 lei. Bursa 
de merit: la Zalău 150 lei, la Alba-Iulia 125 lei, la Cluj Napoca 100 Iei, la Satu-Mare 100 
lei, la Timişoara 75 lei. Am vrut să vă informez despre cuantumul acestor burse pentru a 
vă face o imagine clară asupra cuantumului pe care îl aprobaţi astăzi pentru toate cele 4 
tipuri de burse. Sigur că bursa socială şi bursa de studiu acum este minim 100 
lei/lună/elev iar dacă bugetul pe care o să îl avem ne va permite, putem modifica şi 
cuantumul acestor tipuri de burse.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Mulţumin domnului primar. Ca şi informare pentru 
dumneavoastră, la numărul de burse pe care le-a oferit municipiul în anul 2020 rezultă 
un efort bugetar al Consiliului Local în anul 2021 de plus 700 mii lei la acest capitol al 
burselor şcolare. Suplimentar, municipiul Zalău vine şi oferă burse într-un cuantum de 
aproximativ 2 milioane 100 mii lei în 2021.
Dl consilier Bancea Gheorghe - Sigur, că este foarte bine că acordăm burse elevilor 
noştri, sigur că efortul financiar vine atât din partea primăriei prin bugetul propriu cât şi 
din bugetul de stat. Din punct de vedere al efortului financiar pentru anul 2021 din păcate, 
datorită pandemiei bursele de merit şi bursele de performanţă nu se vor mai acorda 
datorită faptului că nu se mai organizează olimpiade şi concursuri şcolare şi atunci 
rămâne de analizat situaţia numerică a burselor sociale şi a burselor de merit. Este foarte 
bine că dăm astfel de burse elevilor noştri, investiţia în educaţie este o investiţie pe 
termen lung.
Dl consilier Bălăjel Teodor-Vreau să vă informez că efortul financiar este în totalitate 
al municipiului Zalău, nu primim bani guvernamentali sau din altă sursă a bugetului de 
stat pentru finanţarea acestor tipuri de burse.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 7-21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar din 

Municipiul Zalău în anul 2021.

Se adoptă hotărârea nr, 5

Dl consilier Bălăjel Teodor
b.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de 

identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub formă de tichet social pentru 

grădiniţă, de pe raza municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian - Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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.

A

Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional 
sub formă de tichet social pentru grădiniţă, de pe raza municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 6 
*

Dl consilier Bălăjel Teodor
S.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului 

Zalău şi administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a Statului Român, a 
imobilului teren în suprafaţă de 6528 mp, situat în extravilanul Municipiului Zalău, 
necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3B-Tunel 
rutier cu profil de autostradă în zona Meseş" din cadrul obiectivului de investiţii 
"Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea".
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
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Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
DI consilier Bălăjel Teodor - 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 
proprietatea publică a Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local în 
proprietatea publică a Statului Român, a imobilului teren în suprafaţă de 6528 mp, situat 
în extravilanul Municipiului Zalău, necesar realizării lucrării de utilitate publică de 
interes naţional "Secţiunea 3B-Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş" din 
cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea".

Se adoptă hotărârea nr. 7

Dl consilier Bălăjel Teodor
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău, pentru anul şcolar 2021-2022. 
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ iulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
DI consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 Reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău, 
pentru anul şcolar 2021-2022.

Se adoptă hotărârea nr. 8
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Dl consilier Bălăjel Teodor
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat 

pentru învăţământul DUAL, în cadrul Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul 
şcolar 2021-2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Di consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 contractului de parteneriat pentru învăţământul DUAL, în cadrul Liceului 
Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul şcolar 2021-2022.

Se adoptă hotărârea nr. 9

Dl consilier Bălăjel Teodor
11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 

PT, pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, 
Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul de investiţii “Modernizare 
DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii”.

Se adoptă hotărârea nr, 10
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Dl consilier Bălăjel Teodor
12.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului “Creşterea 

eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe C, SB42 şi IB din Municipiul Zalău” şi 
modificarea Hotărârii de Consiliu local al Municipiului Zalău nr. 395 din 29 noiembrie 
2018.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.

A

Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
bugetului proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe C, SB42 şi 
IB din Municipiul Zalău” şi modificarea Hotărârii de Consiliu local al Municipiului 
Zalău nr. 395 din 29 noiembrie 2018.

Se adoptă hotărârea nr, II

Dl consilier Bălăjel Teodor
13.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău 

a imobilului identificat în CF colectivă nr.56467-Cl Zalău (CF colectivă 7968-vechi), 
nr. top 11 l/a/1/2.110/3/XIV, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 40, bl. 
D40, ap. 14, parter.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 atestarea la 
domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF colectivă nr.56467- 
C1 Zalău (CF colectivă 7968-vechi), nr. top 11 l/a/1/2.110/3/XIV, situat în municipiul 
Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 40, bl. D40, ap. 14, parter.
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Se adoptă hotărârea nr, 12

Dl consilier Bălăjel Teodor
14.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău 

a imobilului identificat în CF nr. 51372-Cl-U16Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U17, situat 
în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, bl. Dl 15, ap. B/l/2, parter.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 atestarea la 

domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U16 
Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U17, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, 
bl. Dl 15, ap. B/l/2, parter.

Se adoptă hotărârea nr, 13

Dl consilier Bălăjel Teodor
15.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău 

a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U17 Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U18, situat 
în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, bl. Dl 15, ap. B/l/3, parter.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 atestarea la 
domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U17 

Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U18, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, 
bl. Dl 15, ap. B/l/3, parter.

Se adoptă hotărârea nr, 14

DI consilier Bălăjel Teodor
Ib.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei folosinţei gratuite acordată 

Clubului Sportiv Municipal Zalău prin contractul de comodat nr. 7922 din 08.02.2017. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 prelungirea 
duratei folosinţei gratuite acordată Clubului Sportiv Municipal Zalău prin contractul de 
comodat nr. 7922 din 08.02.2017.

Se adoptă hotărârea nr. 15

Dl consilier Bălăjel Teodor
n.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea 

publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Colegiului Tehnic „Alesandru 
Papiu llarian” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27790 din 12.09.2002. 
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
DI consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
DI consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Takacs Zoltan - Noi putem vota sau ne abţinem?
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Dna Claudia Ardelean - In opinia noastră nu există conflict de interese pentru că 
dumneavoastră ca şi consilier local nu aveţi un interes personal patrimonial în problema 
supusă dezbaterii. Dar pentru siguranţă am solicitat şi punctul de vedere al celor de la 
A.N.I.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 
inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în 
administrarea Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, în baza Protocolului 
de administrare nr. 27790 din 12.09.2002.

Se adoptă hotărârea nr, 16

Dl consilier Bălăjel Teodor
18.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea 

publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii gimnaziale „Simion 
Bărnuţiu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27776 din 12.09.2002. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 

llH 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 
inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în 
administrarea Şcolii gimnaziale „Simion Bărnuţiu” Zalău, în baza Protocolului de 
administrare nr. 27776 din 12.09.2002.

Se adoptă hotărârea nr, 17
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Dl consilier Bălăjel Teodor
19.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea şi gestionarea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunurilor recepţionate în 
baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 67217 din 03.12.2020. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea în 
administrarea şi gestionarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a 
bunurilor recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 
67217 din 03.12.2020.

Se adoptă hotărârea nr» 18

Dl consilier Bălăjel Teodor
20.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Zalău nr. 74 din 20 februarie 2020 de aprobare a vânzării locuinţei 
construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, 
str. Sfânta Vineri nr.lOC, bloc lAIFO.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
DI consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 74 din 20 februarie 2020 de 
aprobare a vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri nr.lOC, bloc lAIFO.

Se adoptă hotărârea nr. 19
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Dl consilier Bălăjel Teodor
21.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Zalău nr. 91 din 27 februarie 2020 de aprobare a vânzării locuinţei 
construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, 
str. Viitorului nr. 15 bloc DM 11.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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.

^ A

Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 91 din 27 februarie 2020 de 
aprobare a vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Zalău, str. Viitorului nr. 15 bloc DM 11.

Se adoptă hotărârea nr, 20

Dl consilier Bălăjel Teodor
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului cuprinzând 

acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor 
de ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor 
Social din municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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.

A

Cine este pentru? - 21 voturi. Împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

#
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Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru 
anul 2021 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de 
acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău.

Se adoptă hotărârea nr, 21

Dl consilier Bălăjel Teodor
23.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfăşoară pe raza municipiului Zalău, 
constituită în temeiul Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

^ publice, actualizată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 actualizarea 
componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se 

desfăşoară pe raza municipiului Zalău, constituită în temeiul Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, actualizată.

Se adoptă hotărârea nr. 22

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

intabularii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilelor, terenuri 
intravilane, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Merilor şi 
str. I. Ghica şi trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - 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.

A

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 intabularii dreptului de proprietate, în domeniul 
privat, asupra imobilelor, terenuri intravilane, libere de sarcini, necesare asigurării tramei 
drumului public strada Merilor şi str. I. Ghica şi trecerea acestora din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 23

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

intabularii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan 
de 2 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab 
şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 intabularii dreptului de proprietate, în domeniul privat, 
asupra imobilului teren intravilan de 2 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Matei Basarab şi trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 24

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

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan 
de 46 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Constantin
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Brâncoveanu şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.
iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 oniine.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul 
privat, asupra imobilului teren intravilan de 46 mp, liber de sarcini, necesar asigurării 
tramei drumului public strada Constantin Brâncoveanu şi trecerea acestuia din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 25

Dl consilier Bălăjel Teodor
27.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 bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a 
patrimoniului public şi privat al municipiului Zalău pe anul 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma oniine.
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 bunurilor propuse la 
casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public şi privat al municipiului 
Zalău pe anul 2020.

Se adoptă hotărârea nr. 26
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Dl consilier Bălăjel Teodor
28.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Sport Club Municipal 

Zalău a unui microbuz tip 16 + 1 locuri, marca OPEL CIBRO-MOVANO, proprietatea 

Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Bancea Gheorghe - Ştiţi că şi în urmă cu câţiva ani am discutat această 
problemă legată de microbuzul respectiv. A fost alocat municipiului Zalău în 2014 pentru 
transport şcolar. La momentul respectiv a fost repartizat Liceului de Artă P.I. Sima, însă 
nu au fost posibilităţi de a angaja şofer din cauza posturilor blocate. Intre timp, tot prin 
hotărâre de consiliu local a fost transmis în folosinţă primăriei Mirşid. Am înţeles că 
Inspectoratul şcolar a solicitat aprobarea angajării unui şofer. Asta înseamnă că Liceul 
de Artă are nevoie de acest microbuz.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Nevoia este evidentă pentru clubul municipal. Astfel 
facem şi economii transportând sportivii cu microbuzul nostru.
DI consilier Bancea Gheorghe - Dacă cumva Liceul de Artă îl solicită şi va demonstra 
că are şofer poate fi relocat Liceului de Artă?
Dl Ionel Ciunt - Binenţeles, tot printr-o hotărâre de consiliu. Noi, la clubul sportiv avem 
mai multe secţii unde sunt 70 de elevi din diferite unităţi de învăţământ din Zalău. Aceştia 
fac diferite sporturi în cadrul clubului sportiv municipal, şi în ideea acesta de a putea să 
îi deplasăm la un concurs sau la activităţile pe care le au. In ideea asta vrem să alocăm 
microbuzul clubului pentru a putea să îi deplasăm Ia un concurs sau la activităţile pe care 
le au. In cazul în care liceul are nevoie, tot printr-o hotărâre de consiliu poate fi relocat. 
Dl consilier Bălăjel Teodor- Acest microbuz poate să circule şi pentru clubul sportiv 
municipal şi pentru liceul de artă fără nici o problemă.
Dl Ionel Ciunt - Microbuzul respectiv a fost folosit sporadic. A fost alocat primăriei 
Mirşid ca să transporte elevii din Moigrad la şcoală dar nu a fost folosit deloc.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 2 abţineri ( Labo Dorel 
şi Mureşan Mihaela).
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Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea în 

administrarea Sport Club Municipal Zalău a unui microbuz tip 16 + 1 locuri, marca 
OPEL CIBRO-MOVANO, proprietatea Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 27

Dl consilier Bălăjel Teodor
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 

reşedinţă pentru luna decembrie 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Bancea Gheorghe - La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 
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 decembrie 2020.

Se adoptă hotărârea nr, 28

Dl consilier Bălăjel Teodor
30.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 8 din 25 ianuarie 

2018 actualizată prin HCL nr.29 din data de 31 ianuarie 2019, prin HCL nr.21 din 23 
ianuarie 2020 şi prin HCL nr.418 din data de 23 decembrie 2020, ca urmare a stabilirii 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
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Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 Anexei nr. 
2 a HCL nr. 8 din 25 ianuarie 2018 actualizată prin HCL nr.29 din data de 31 ianuarie
2019, prin HCL nr.21 din 23 ianuarie 2020 şi prin HCL nr.418 din data de 23 decembrie
2020, ca urmare a stabilirii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru 
anul 2021.

Se adoptă hotărârea nr, 29

Dl consilier Bălăjel Teodor
31.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 46,08 mc de 
masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a 
Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
La acest proiect de hotărâre nu particip 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 tipului de 
licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea 
vânzării cantităţii de 46,08 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier 
proprietatea publică a Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr, 30
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Dl consilier Bălăjel Teodor
32.Proiect de hotărâre privind actualizarea modului de repartizare a locuinţelor de 

serviciu, proprietatea Municipiului Zalău din str. Dumbrava, nr. 48/A, Cămin ACI corp 
B (Bl. C4) respectiv repartizarea ap. 16 din imobil în favoarea SC Transurbis SA Zalău. 
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia sănătate, cultură, învăţământ, muncă, 
protecţie socială şi sport, aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae - La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu 
amendamentul însuşit de către domnul primar. 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.
Dl consilier Labo Dorel nu a participat la vot.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea modului 
de repartizare a locuinţelor de serviciu, proprietatea Municipiului Zalău din str. 
Dumbrava, nr. 48/A, Cămin ACI corp B (Bl. C4) respectiv repartizarea ap. 16 din imobil 
în favoarea SC Transurbis SA Zalău.

Se adoptă hotărârea nr, 31

Dl consilier Bălăjel Teodor
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri extravilane 

reprezentând fond forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău şi schimbarea 
categoriei de folosinţă din „pădure” în „drum forestier auto” a unor terenuri care servesc 
nevoilor de administrare forestieră - drumuri forestiere”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă 
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 21 voturi „pentru'’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
dezlipirii unor terenuri extravilane reprezentând fond forestier proprietatea publică a 
Municipiului Zalău şi schimbarea categoriei de folosinţă din „pădure” în „drum forestier 
auto” a unor terenuri care servesc nevoilor de administrare forestieră - drumuri 
forestiere”.

Se adoptă hotărârea nr, 32

Dl consilier Bălăjel Teodor
34.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului 

Zalău, respectiv completarea/modificarea anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 
133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al Municipiului Zalău, cu bunurile realizate în cadrul obiectivului de investiţii 
„Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău'*. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - 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 cuprinderea în 
domeniul public al Municipiului Zalău, respectiv completarea/modificarea anexei nr.l la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, cu bunurile realizate în 
cadrul obiectivului de investiţii „Modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere 
din municipiul Zalău".

Se adoptă hotărârea nr, 33
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Dl consilier Bălăjel Teodor
35.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 
331/15.11.2019 cu modificările ulterioare, ce reglementează transportul public local în 
comun în municipiul Zalău, prestat de SC Transurbis SA Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia juridică, aviz favorabil.
Dl consilier Fa/akas Nicolae - comisia economică, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de urbanism, aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Dacă sunt intervenţii? - Nu sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae-La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Dl consilier Bălăjel Teodor - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 
lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma oniine.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 331/15.11.2019 cu modificările ulterioare, ce reglementează 
transportul public local în comun în municipiul Zalău, prestat de SC Transurbis SA 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr, 34

Diverse:

Dl Ionel Ciunt - Vă informez că avem o solicitare din partea doamnei consilier Ramona 
Goga privind o acţiune de donare de sânge la Centrul de Transfuzii din municipiul Zalău. 
Noi, o derulăm de luni împreună cu colegii noştri. Cei care doriţi puteţi participa la 
această acţiune „Salvează vieţi! Vino şi tu să donezi!” pentru că necesarul de sânge este 
destul de acut.

Dl consilier Crişan Mihai -Aş avea o informare şi o solicitare din partea cetăţenilor de 
pe strada Pădurii. Acolo s-a construit o bază sportivă şi cetăţenii se plâng că se circulă 
cu viteză. Se solicită montarea unor limitatoare de viteză pe strada respectivă.

Dl consilier Bălăjel Teodor - Da, vom lua măsuri. Toate indicatoarele şi limitatoarele 
se montează cu avizul poliţiei municipale.
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Dl consilier Takacs Zoltan - Am şi eu o rugăminte tot din partea cetăţenilor legată de 
strada Eminescu care este în proces de implementare a canalizării. Dacă s-ar putea să 
intervenim în acele zonele de gropi pentru că este foarte mult noroi şi se circulă greu.

Di consilier Bălăjel Teodor - Când se face o lucrare, strada este predată constructorului 
respectiv. Nu ştiu dacă este chiar bine să intervenim noi, dar o să o intervenim pentru a 
face acele corecţii în sprijinul cetăţenilor. Compania de Apă se ocupă de aceste proiecte. 
Noi am participat la întâlniri cu dânşii şi s-a stabilit o minută, cum să se intervină. 
Respectarea înţelegerii o urmărim prin Direcţia Corp Control şi Inspecţia în Construcţii.

Dl Ionel Ciunt - Domnule consilier Crişan, eu chiar vă rog să ne ajutaţi la această 
chestiune. Să impuneţi constructorului pentru că sunteţi parte a acestui contract ( 

^ Compania de Apă), să respecte minuta semnată.

Dl consilier Crişan Mihai - Legat de acest aspect vreau să vă spun că a fost şi o 
problemă cu dirigintele de şantier şi abia de câteva săptămâni au început lucrările.

Dl Ionel Ciunt - Noi am aplicat destul de multe amenzi constructorilor şi nu am vrea să 
recurgem la alte posibilităţi legale pe care le avem la îndemână. Scopul şi interesul nostru 
este să nu întârzie lucrările, să facă cât mai puţin deranj şi să finalizeze cât mai repede 
lucrările.

Dl consilier Bălăjel Teodor - Aşa cum ne-am propus împreună cu dumneavoastră să 
facem din anul 2021 un an al calităţii, vă sugerez ca şi noi, cei care lucrăm cu operatorii 
să le propunem să facă şi ei un an al calităţii. Mi-aş dori ca atunci când intervine 
Compania de Apă să nu se intervină de două, trei ori pentru că atunci se distruge tot ce 
s-a făcut cu mult efort financiar şi uman. Sunt deja locuri unde s-a intervenit de mai multe 
ori iar noi acum trebuie să reasfaltăm. Vă rugăm domnule Crişan să ne sprijiniţi ca aceste 
lucrări să fie făcute în timp acceptabil, deranjul să fie la un nivel suportabil cetăţenilor şi 
vă rugăm să sprijiniţi implementarea proiectului de modernizare reţele apă şi canal. De 
doi ani nu avem un constructor selectat pentru acest proiect.

Dl consilier Crişan Mihai - Au fost depuse contestaţii peste contestaţii. Există 
preocupare iar prioritatea este Zalăul!

Dl consilier Bancea Gheorghe - Sper că nu intervenim pe zonele unde s-au făcut 
reabilitări.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - Proiectele sunt de aşa măsură ca atunci când se fac 
intervenţii se refac.

Dl consilier Guler Alin - Aş propune o soluţie. S-ar putea construi un site unde cetăţenii 
să aibă acces, la un index cu toate străzile, cu toate investiţiile, care să cuprindă tipul 
lucrărilor, constructorul, termenul de execuţie şi atunci cetăţeanul este informat şi ştie 
cum merg lucrurile în oraş.

Dl consilier Bălăjel Teodor - Ne vom preocupa pentru această aplicaţie propusă de 
dumneavoastră. în oraş există panouri informative amplasate cu aceste date.

Vă mulţumesc pentru participare, vă doresc o zi bună tuturor.

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

MARINA-BIANCĂ.LAZACAŞ

PREŞEDINTE DE 
TEODOR BĂlJ
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