PROCES VERBAL
încheiat azi, 28 OCTOMBRIE 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: 20 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al municipiului Zalău, din partea
^ executivului Primăriei participă următorii: Dl Ionel Ciunt, dl Călin Fort, dna Marina Bianca
Fazacaş - secretar general al Municipiului Zalău, dna Claudia Ardelean - director Direcţia
Administraţie Publică, dna Mariana Cuibuş - director Direcţia economică, dl Claudiu Chiş
- director adj. Direcţia economică, dl Dan Curea - director Direcţia Tehnică, dl Vlad Petre
- Arhitect şef, dna Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse Umane, dl Alexandru Pura
-director Direcţia Patrimoniu, dl Gheorghe Pop-Consilier al primarului, dna Violeta Conde
- şef serviciu TIC, dl Cristian Dobra - şef serviciu, reprezentanţi presă.
Invitaţi: - dna Dorina Baboş - director Direcţia de Asistenţă Socială Zalău, dl Marcel
Adridan - director S.A.D.P. Zalău, dl Alin Oros-director Transurbis, dl Attila Sojka-director
ec. Transurbis, dl Vasile Stan - director Ocolul Silvic.
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
22.10.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului
Zalău, nr. 1402 din 22.10.2021, 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 22.10.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului de desfăşurare a
şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:
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 20 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 23 septembrie 2021. Precizez că
toţi consilierii au fost prezenţi la şedinţă.
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Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
-Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 30 septembrie 2021. Precizez că
a lipsit de la şedinţă dl consilier Gheorghe Bancea.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
-Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 12 octombrie 2021. Precizez că
toţi consilierii au fost prezenţi la şedinţă.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri:
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 Ionel Ciunt — Bună dimineaţa! 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 a Consiliului local al municipiului Zalău
din data de 28 octombrie 2021, orele 09,00
Aprobarea Proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului local din data de 23 septembrie
2021, 30 septembrie 2021 şi 12 octombrie 2021, precum şi a Ordinii de zi pentru şedinţa
din 28 octombrie 2021
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1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal pentru construire imobil cu funcţiuni mixte, amenajări exterioare şi împrejmuire”, bd.
Mihai Viteazul nr. 52, proprietate privată a SC YMY TRANS SRL.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi aprobarea listei de
investiţii pentru anul 2021 potrivit prevederilor art.48 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, a bugetului
instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a
bugetului creditului intern, aferent primelor 3 trimestre ale anului 2021 pe cele două
secţiuni-secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
4.Proiect de hotărâre privind avansarea din bugetul local a contravalorii
abonamentelor pentru transportul public, destinate elevilor, începând cu data modificării art.
84 din Legea nr. 1/2011,în vederea asigurării gratuităţii transportului public local pentru
elevi.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului
Zalău nr. 182/28.05.2020 privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare
a Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,aprobarea
tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziţie publică în condiţiile
Legii nr.98/2016, a studiului de oportunitate şi fundamentare şi a documentaţiei de atribuire
a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare, în Municipiul Zalău, cu modificările şi completările ulterioare.
b.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan şi
atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 32 mp, situat
în intravilanul Municipiului Zalău, zona intersecţiei Bulevardului Mihai Viteazu cu strada
Armoniei, adiacent blocului T2.
7.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 86650 din
28.11.2019, încheiat între Municipiul Zalău şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECODES Sălaj” pentru spaţiul în suprafaţă de 313,92 mp din imobilul situat în Municipiul
Zalău, str. Unirii nr. 15, clasat ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista
Monumentelor istorice SJ-II-m-B209989.
8.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu
construcţii, identificat în Cartea Funciară nr. 60303 Zalău, situat pe str. Măgurice, nr. 7,
municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu
în Municipiul Zalău, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 10, ap. 1/a/II, în suprafaţă de 64,89 nip,
proprietate privată a Municipiului Zalău, în scopul desfăşurării de activităţi specifice
organizaţiilor nonprofit.
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10.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a apartamentului
nr.2, str. 22 Decembrie 1989, nr.8, municipiul Zalău, judeţul Sălaj, identificat în Cartea
Funciară nr. 55227-C1-U4 Zalău.
11 .Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile
/spaţii (săli de sport, teren, spaţii pentru alimentaţie publică) - temporar disponibile,
proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităţilor de învăţământ
din Municipiul Zalău.
11.Proiect de hotărâre privind transmiterea în gestiunea/administrarea/concesiunea
operatorilor de servicii a bunurilor rezultate în urma realizării obiectivelor de investiţii din
cadrul proiectului “Amenajare de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
Municipiul zalău-etapa I”, SMIS 121975.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii pentru
drumurile forestiere proprietatea publică a Municipiului Zalău, administrate de Ocolul Silvic
Stejarul Zalău şi alocarea sumei necesare efectuării acestor lucrări.
14.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 237,34 mc de masă
lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masă lemnoasă stabilit
pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2021 din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L.nr. 399 din 23 decembrie
2020 şi H.C.L. nr. 189 din 24 iunie 2021.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Casa Municipală
de Cultură Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional
imediat superior.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei publice comunitare de evidenţă
a persoanelor Zalău.
18.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 lunile iulie, august şi septembrie 2021.
19.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.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiilor tehnicoeconomice aferente lucrărilor de "Reparaţii capitale carosabil şi trotuar Calea Crişeni”,
"Reabilitare şi modernizare strada Nicolae Titulescu" şi aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice aferente lucrărilor de "Modernizare strada Digului", "Modernizare strada
Drumul Sării", "Modernizare strada Câmpului" din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
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21,Proiect de hotărâre privind cuprinderea în bugetul pe anul 2022 şi în Lista de
investiţii pe anul 2022 ale Municipiului Zalău a sumei necesare pentru realizarea
obiectivului de investiţii: Realizare, proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie pentru
“Amplasare monument de for public - statuia lui Mihai Viteazul şi amenajarea zonei din
jurul acesteia” şi încheierea, în acest an, a contractului de servicii pentru realizarea
investiţiei.
22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 26 mp,
identificat cu număr cadastral 73990, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului
public strada Petru Rareş şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
Municipiului Zalău.
23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, a două terenuri intravilane de 172
mp, respectiv 132 mp, identificate cu număr cadastral 73482 şi număr cadastral 73484,
libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Irişilor şi trecerea
acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
24.Proiect de hotărâre privind completarea punctului 1 din Anexa nr.l aprobată prin
HCL nr.l 13/15.04.2021 prin introducerea unui nou serviciu social şi asigurarea sumelor
necesare prin redistribuire în cadrul sumelor alocate iniţial pentru anul 2021.
25.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 5 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 116/15.04.2021 de aprobare a bugetului SC Citadin Zalau SRL pentru anul 2021.
26.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 74 din 28 martie 2019 privind aprobarea actualizării Devizului General la faza de
execuţie lucrări, aferent obiectivului de investiţii “Reabilitare traseu de drum judeţean DJ
191C Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău,
str. 22 Decembrie 1989 - tronson 1” şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 270 din 23 septembrie 2021.
27.Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a
fi achitată de către proprietarii din blocul de locuinţe Al 6, ca urmare a finalizării lucrărilor
de reabilitare termică.
28.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Modernizare Bulevard Mihai
Viteazul din municipiul Zalău”.
29.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Modernizare coridor de mobilitate
vest din municipiul Zalău”.
30.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii "Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Lucrări tehnico - edilitare pentru
blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău (reţea distribuţie apă, reţea
canalizare menajeră, staţie pompare pentru canalizare menajeră, canalizare pluvială)”.
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31.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Modernizare str. Morii din
municipiul Zalău”.
32.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat
pe anul 2021 al SC TRANSURBIS SA Zalău.
Diverse
Dl Alin Guler - Vă rugăm să scoateţi de pe ordinea de zi proiectul nr. 1 deoarece certificatul
de urbanism este expirat.
Dna Marina Fazacaş — Am observat şi noi că certificatul de urbanism este expirat dar
conform art. 4, alin. 5, din Legea 55/2020 pe toată perioada stării de urgenţă şi a stării de
alertă precum şi încă 90 de zile, certificatul de urbanism îşi menţine valabilitatea.
Dl Ionel Ciunt - Referitor la propunerea dumneavoastră de a retrage proiectul, în calitate
de iniţiator şi primar al municipiului, nu am nici un argument pentru retragerea lui ba
dimpotrivă, trebuie să îl aduc în faţa Consiliului Local şi dumneavoastră să vă exprimaţi
prin vot.
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi prin vot asupra ordinii de zi.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 1 vot (Taloş Gheorghe).
Dl Teodor Bălăj el
1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal pentru construire imobil cu funcţiuni mixte, amenajări exterioare şi împrejmuire”, bd.
Mihai Viteazul nr. 52, proprietate privată a SC YMY TRANS SRL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparentă decizională prevăzută de Legea
nr.52/2003.
In această etapă s-a înregistrat adresa cu nr.28945 din 29.04.2021, depusă de către
proprietarii blocului A-2-scara A şi B, b-dul Mihai Viteazul, blocului A-3, scara A şi B, bdul Mihai Viteazul, respectiv blocului P-15, strada Păcii. La adresa menţionată s-a formulat
răspunsul Direcţiei Urbanism nr.31936 din 13.05.2021.
Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii în şedinţa Consiliului local din data de
27 mai 2021 In urma discuţiilor, acesta a fost retras de către iniţiator, urmând a fi repus în
discuţie la o dată ulterioară.
In data de 06.07.2021 a fost primită solicitarea cu nr 46417, la care Direcţia urbanism
a formulat răspunsul cu privire la aspectele sesizate, nr 52442/28.07.2021.
A
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Prin adresa cu nr. 68750/29.09.2021, beneficiarul documentaţiei de urbanism a
solicitat repunerea în discuţia Consiliului Local a proiectului de hotărâre
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Cetăţean - Am înţeles că proiectul respectă toate normele, am înţeles că este o oportunitate
dar noi, cetăţenii din zonă suntem dezavantajaţi. Vă rugăm domnilor consilieri să nu aprobaţi
mărirea P.O.T.
Proiectant - Bună dimineaţa.
Legat de acest proiect au mai fost discuţii generale referitoare la nemulţumirile cetăţenilor
în şedinţa din luna mai.
Nemulţumirea dânşilor se suprapune cu legea care permite aceste modificări.
Vis a vis de procentul de ocupare, conform legislaţiei prin documentaţia de urbanism PUZ,
aceste procente de ocupare indicatori urbanistici pot fi modificaţi.
Fiind o zonă cu regimul de înălţime pentru LFCm5, noi am propus un POT un pic mai mare
dar se încadrează în zonă ca funcţiuni.
Din punct de vedere legal şi tehnic, în proiect nu există lacune.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Legea spune că poate, acest poate nu înseamnă că este şi
obligatoriu. Asta înseamnă că printr-o analiză atentă a primăriei dacă în zonă condiţiile nu
permit un POT mai mare de 20%, eu cred că suntem în legalitate a spune, da, de acord, dar
cu menţinerea indicilor urbanistici admişi aşa cum scrie în referat.
Dl consilier Alin Guler - Şi noi, cei din USR suntem pentru menţinerea unui POT de
maxim 20%. Este o formă mascată pentru a nu spune că este un bloc de 4 etaje.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Legislaţia este respectată în totalitate. îl rog pe domnul
arhitect şef să facă referiri la cele expuse de dumneavoastră.
Dl Vlad Petre - Bună dimineaţa. Doresc să aduc nişte lămuriri.
Datorită faptului că suprafaţa parcelei, într-adevăr nu întruneşte condiţiile din regulamentul
local de urbanism aferent PUG, cea de 1200 mp, astfel că a fost necesară întocmirea
prezentei documentaţii.
După cum ştiţi, conform documentaţiei întocmită din părţi desenate, părţi scrise, memoriu
general şi regulamentul local de urbanism, regulamentul local de urbanism conţine date cu
privire la regulile de amplasare ale construcţiei, limite laterale, posterioare, regim de
înălţime, procent de ocupare, coeficient de utilizare şi altele.
' Cu privire la procentul de ocupare, indicii urbanistici existenţi sunt de 20% cu procentul de
ocupare şi 2,4 coeficientul de utilizare.
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Prin documentaţia propusă se propune un procent de ocupare de 33% şi un coeficient de
utilizare de 1,20.
Intr-adevăr creşte POT-ul, înseamnă că se măreşte amprenta la sol a construcţiei faţă de ce
este existent însă se diminuează coeficientul de utilizare. Dacă am merge pe indicii existenţi,
am avea o clădire cu amprenta într-adevăr mai mică cu aproximativ 30% însă cu regimul
de înălţime mult mai mare. Astfel că s-a ajuns la o situaţei de mijloc, faţă de blocurile stânga
dreapta se păstrează o distanţă de aproximativ 10 metri, s-a întocmit studiul de însorire, vă
asigur că prin certificatul de urbanism s-au solicitat toate avizele, acordurile şi studiile
necesare promovării prezentei documentaţii.
Toate avizele şi studiile s-au obţinut în mod favorabil.
Repet, prin majorarea POT-ului nu se aglomerează zona, regimul de înălţime scade.
Vă asigur că cetăţenii nu vor fi defavorizaţi.
Dl consilier Gheorghe Bancea - înţeleg că parcela în cauză nu respectă condiţiile legale în
vigoare.
DI Ionel Ciunt - Contează şi intimitatea cetăţenilor din municipiu, contează şi confortul pe
care trebuie să îl aibă cetăţenii dar mai contează şi faptul că pe proprietatea ta ai dreptul cu
respectarea legii să faci ceea ce doreşti. Nu are primăria nici un interes. Aşa cum sprijinim
toţi investitorii din municipiu aşa procedăm şi în acest caz. Fac menţiunea că
aşa cum sunt prezentate documentele astăzi, eu nu am nici un argument să nu prezint acest
proiect de hotărâre. Votul este liber pentru fiecare consilier. Din punct de vedere legal, în
această etapă nu am avut motive legale de amânare a acestui proiect. Vă mulţumesc.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Sper că lucrurile au fost lămurite.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Dl consilier Gheorghe Bancea- La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
DI consilier Teodor Bălăjel - Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 9 voturi (Teodor Bălăjel, Claudiu Bujor, Bogdan Şerban, Râul Dragoş,
Dan Bercean, Ioana Tuduce, Bogdan Zsolt, Nicolae Fazakas, Alexandru Lakatos).
^ împotrivă? — 8 voturi (Zoltan Takacs, Florin Morar, Alin Guler, Ramona Goga, Gabriela
Olar, Mihai Crişan, Alexandru Bora, Mihaela Mureşan) Abţineri? - 2 voturi (Gheorghe
Taloş şi Amalia Găvriluţ).
Cu 9 voturi „pentru” - A FOST RESPINS proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcţiuni
mixte, amenajări exterioare şi împrejmuire”, bd. Mihai Viteazul nr. 52, proprietate privată a
SC YMY TRANS SRL.
Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi aprobarea listei de
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investiţii pentru anul 2021 potrivit prevederilor art.48 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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?
^ Dl Ionel Ciunt - Vă informez că avem depăşiri faţă de ce am prognozat la unele surse de
venituri şi vă propunem o rectificare pozitivă cu 2 milioane 347 mii lei. Din care 1 milion
747 mii lei merg la capitolul dezvoltare şi în special la nevoile pe care le au unităţile de
învăţământ iar 600 milioane vrem să îi redirecţionăm la Transurbis, pentru a acoperi
gratuitatea transportului elevilor până la alocarea banilor de la bugetul de stat.
Dl consilier Teodor Bălăjel - înregistrăm un plus de venituri dat fiind ritmul accentuat al
oraşului, ceea ce este foarte bine.
Dl consilier Alin Guler - Felicitări primăriei pentru realizări. Legat de investiţiile pentru
sistemul audio-video propus mi se pare că ne prea întindem. Judeţele învecinate şi-au
modernizat sistemul audio-video cu bani mai puţini.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Domnilor consilieri, ştiţi că este un preţ de pornire.
Mai întâi trebuie să venim cu o ofertă de preţ, să o înaintăm consiliului local spre analiză.
Asta nu înseamnă că lucrarea se va atribui la valoarea respectivă.
Totodată vrem să achiziţionăm şi partea de mobilier.
Mobilierul trebuie să fie un mobilier de lemn masiv, un mobilier de calitate care să cadreze
cu sala „Avram lancu,, deoarece această sală este una dintre cele mai fhimoase săli din judeţ,
poate şi din ţară iar investiţia este pentru cel puţin 20 de ani.
Deci, în această ofertă de preţ este inclus şi mobilierul pentru sala „Avram lancu”, nu doar
sistemul audio-video.
Evident că noi vrem în primul rând calitate, achiziţia să fie conformă cu caietul de sarcini şi
să corespundă cu arhitectura sălii.
Sala „Avram lancu” şi sala de căsătorii au arhitectura asemănătoare, sunt săli reprezentative
şi extrem de importante pentru municipiul Zalău, o mândrie pentru zălăuani.
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.
A
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii, precum şi aprobarea listei de investiţii pentru anul 2021 potrivit prevederilor
art.48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Se adoptă hotărârea nr. 314
Dl consilier Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, a bugetului
instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a
bugetului creditului intern, aferent primelor 3 trimestre ale anului 2021 pe cele două
secţiuni-secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii, precum şi a bugetului creditului intern, aferent primelor 3 trimestre ale anului
2021 pe cele două secţiuni-secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
Se adoptă hotărârea nr. 315
4.Proiect de hotărâre privind avansarea din bugetul local a contravalorii
abonamentelor pentru transportul public, destinate elevilor, începând cu data modificării art.
84 din Legea nr. 1/2011, în vederea asigurării gratuităţii transportului public local pentru
elevi.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl Ionel Ciunt - Până în luna noiembrie 2020 s-a asigurat transportul gratuit pentru elevi
din bugetul local. Din noiembrie 2020 se asigură din bugetul de stat dar până acum nu s-a
^ primit nici un ban. Avem două variante:
#
1. Să nu mai subvenţionăm transportul gratuit pentru elevi,
2. Să subvenţionăm transportul gratuit din bugetul local până la soluţionare.
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.
Dl consilier Nicolae Fazakas - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind avansarea din
bugetul local a contravalorii abonamentelor pentru transportul public, destinate elevilor,
începând cu data modificării art. 84 din Legea nr.1/2011, în vederea asigurării gratuităţii
transportului public local pentru elevi.

m Dl consilier Teodor Bălăjel

Se adoptă hotărârea nr. 316

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului
Zalău nr. 182/28.05.2020 privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare
a Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,aprobarea
tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziţie publică în condiţiile
Legii nr.98/2016, a studiului de oportunitate şi fundamentare şi a documentaţiei de atribuire
a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare, în Municipiul Zalău, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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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 - La HCL nr. 182/28.05.2020 s-a strecurat o eroare materială.
Se rectifică art. 1 si anexele 2 si 5.
»

9

Nota de rectificare eroare materiala in proiectul de hotarare
privind modificarea HCL nr. 182/28.05.2020 privind stabilirea gestiunii delegate ca
modalitatea de gestionare a Serviciului de salubrizare-activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare, aprobarea tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziţie
publica in condiţiile Legii 98/2016, a studiului de oportunitate si fundamentare si a
documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizareactivitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, in Municipiul Zalau, cu modificările si
completările ulterioare
l.Art. 1 al proiectului de hotarare va avea următorul cuprins:
Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău
nr. 182/28.05.2020 şi reaprobarea documentaţiei.
^ 2.In Anexa 2 Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare- activitatile de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare si Anexa 5-Criterii de calificare si criterii de atribuire a Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare, se rectifica paragrafele referitoare la numărul maxim de puncte alocate unui
ofertant pentru activitatile de deratizare, A. 1.1. si Al .3 si activitatile de dezinsecţie, A2.1, A2.2,
A2.4, din cadrul algoritmului de calcul al punctajelor aferente criteriului de evaluare “Nivelul
tarifelor propuse pentru prestarea serviciului” astfel incat acesta sa corespunda cu punctajul
maxim stabilit pentru fiecare dintre activitatile respective.
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.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 182/28.05.2020 privind stabilirea
gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare a Serviciului de salubrizare-activităţile de
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, aprobarea tipului contractului de delegare a gestiunii
ca fiind contract de achiziţie publică în condiţiile Legii nr.98/2016, a studiului de
oportunitate şi fundamentare şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în
Municipiul Zalău, cu modificările şi completările ulterioare.
Se adoptă hotărârea nr. 317
DI consilier Teodor Bălăjel
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan şi
atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 32 mp, situat
în intravilanul Municipiului Zalău, zona intersecţiei Bulevardului Mihai Viteazu cu strada
Armoniei, adiacent blocului T2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
9 Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui imobil teren intravilan şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului
în suprafaţă de 32 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, zona intersecţiei
Bulevardului Mihai Viteazu cu strada Armoniei, adiacent blocului T2.
*

Se adoptă hotărârea nr. 318
Dl consilier Teodor Bălăjel
T.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 86650 din
28.11.2019, încheiat între Municipiul Zalău şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
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„ECODES Sălaj” pentru spaţiul în suprafaţă de 313,92 mp din imobilul situat în Municipiul
Zalău, str. Unirii nr. 15, clasat ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista
Monumentelor istorice SJ-II-m-B209989.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Gheorghe Bancea - 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.
DI consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru ? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea
contractului de comodat nr. 86650 din 28.11.2019, încheiat între Municipiul Zalău şi
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” pentru spaţiul în suprafaţă de
313,92 mp din imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Unirii nr. 15, clasat ca monument
istoric, grupa valorică B, cod în Lista Monumentelor istorice SJ-II-m-B209989.
Se adoptă hotărârea nr. 319
Dl consilier Teodor Bălăjel
8.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu
^ construcţii, identificat în Cartea Funciară nr. 60303 Zalău, situat pe str. Măgurice, nr. 7,
municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Gheorghe Bancea - 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.
DI consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Mihai Crişan - îmi menţin părerea referitoare la perioada prea mare de
concesionare. La acest proiect aş putea accepta, însă trebuie să ţinem cont că la 50 de metri
14

sunt case. Scopul concesionării fiind pentru activităţi de zootehnie, cei de la case ar putea fi
deranjaţi de mirosuri. Vom lăsa o fermă între case?
Rog lămuriri conform PUG 2020 îşi păstrează activitatea?
Dl Alexandru Pura - Da, scopul este pentru creşterea animalelor.
Dl Ionel Ciunt - Noi nu autorizăm activităţile unui operator economic. Concesionarea este
una, şi ce activităţi se pot desfăşura, este alta. Activităţile sunt autorizate de instituţiile
abilitate.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Noi putem concesiona doar activităţile care sunt permise prin
PUG, în zona respectivă. In PUG 2020, cred că zona este cuprinsă ca zonă de tranziţie.
Fucţiunea se poate reglementa printr-un PUZ.
Noi am mai scos la licitaţie această zonă dar nu s-a prezentat nimeni.
Dl consilier Alin Guler - Am de făcut două menţiuni.
Prima dată, acolo, a fost ferma respectivă. Nu ar trebui să fim aşa sensibili. în străinătate
fermele sunt în mijlocul satului. Cei care doresc să construiască acolo îşi asumă din start
acest risc.
A doua menţiune: Dacă tot dorim să îi ajutăm pe oamenii respectivi care şi-au manifestat
intenţia de a investi, având în vedere că s-a mai încercat scoaterea la licitaţie a spaţiului
respectiv, eu aş propune să modificăm plata redevenţei, să se facă pe toată perioada de 25
de ani nu doar pe primii 15 ani. Dacă se prelungeşte perioada de plată pe 25 de ani, redevenţa
ar scădea la 9.500 lei/25 ani, în loc de 16.500 pe an/15 ani.
Şi clădirile necesită reparaţii. Pentru a-1 ajuta şi mai mult pe investitor, l-am putea scuti în
primii 2-3 ani de plata acestei redevenţe şi să o eşalonăm în anii următori. Aplicând acestea,
într-adevăr putem spune că am sprijinit investitorul. Aş vrea să luăm în dezbatere aceste
propuneri, ca şi amendament de modificare a propunerii.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Iniţiatorul îşi menţine proiectul. Dacă nici în această etapă nu
se v-a înregistra nici o solicitare, vom discuta cele propuse de dumneavoastră.
DI consilier Mihai Crişan - Noi avem obligaţia de a ne asigura că locuitorii din zonă trăiesc

m în condiţii decente.
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? - 15 voturi. împotrivă? - 5 voturi (Alexandru Bora, Florin Morar,
Gheorghe Bancea, Mihaela Mureşan, Mihai Crişan). Abţineri? - Nu sunt.
Cu 15 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică a imobilului teren cu construcţii, identificat în Cartea Funciară nr. 60303
Zalău, situat pe str. Măgurice, nr. 7, municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
Se adoptă hotărârea nr. 320
Dl consilier Teodor Bălăjel
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9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu
în Municipiul Zalău, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 10, ap. 1/a/II, în suprafaţă de 64,89 mp,
proprietate privată a Municipiului Zalău, în scopul desfăşurării de activităţi specifice
organizaţiilor nonprofit.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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?
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 închirierii
prin licitaţie publică a unui spaţiu în Municipiul Zalău, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 10, ap.
1/a/II, în suprafaţă de 64,89 mp, proprietate privată a Municipiului Zalău, în scopul
desfăşurării de activităţi specifice organizaţiilor nonprofit.
Se adoptă hotărârea nr. 321
Dl consilier Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a apartamentului
nr.2, str. 22 Decembrie 1989, nr.8, municipiul Zalău, judeţul Sălaj, identificat în Cartea
Funciară nr. 5 5227-C1 -U4 Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi
sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
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Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 5 voturi (Gheorghe Bancea, Alexandru Bora,
Florin Morar, Mihaela Mureşan, Mihai Crişan). Abţineri? - 3 voturi (Zoltan Takacs, Alin
Guler, Gabriela Olar).
Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică a apartamentului nr.2, str. 22 Decembrie 1989, nr.8, municipiul Zalău,
judeţul Sălaj, identificat în Cartea Funciară nr. 55227-C1-U4 Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 322
Dl consilier Bălăjel Teodor
11 .Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile
/spaţii (săli de sport, teren, spaţii pentru alimentaţie publică) - temporar disponibile,
proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităţilor de învăţământ
din Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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
Ip minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Alexandru Bora - La acest proiect de hotărâre nu participă.
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? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu , 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind închirierea prin
licitaţie publică a unor bunuri imobile /spaţii (săli de sport, teren, spaţii pentru alimentaţie
publică)
temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în
administrarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 323
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Dl consilier Teodor Bălăjel
ll.Proiect de hotărâre privind transmiterea în gestiunea/administrarea/concesiunea
operatorilor de servicii a bunurilor rezultate în urma realizării obiectivelor de investiţii din
cadrul proiectului “Amenajare de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din
Municipiul zalău-etapa 1”, SMIS 121975.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea în
gestiunea/administrarea/concesiunea operatorilor de servicii a bunurilor rezultate în urma
realizării obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului “Amenajare de spaţii verzi pe
imobile abandonate sau degradate din Municipiul zalău-etapa 1”, SMIS 121975.
Se adoptă hotărârea nr. 324
Hi Dl consilier Bălăjel Teodor
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii pentru
drumurile forestiere proprietatea publică a Municipiului Zalău, administrate de Ocolul Silvic
Stejarul Zalău şi alocarea sumei necesare efectuării acestor lucrări.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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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Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Avem în grijă întreţinerea şanţurilor, a podeţelor şi a drumului forestier.
Dl consilier Alin Guler - Pe sectorul numit „căţeluşa,, se lucrează la stabilizarea
versantului respectiv şi materialul rezultat a fost mutat pe cealaltă parte, nu este transportat
aşa cum scrie în deviz. La „Orlat”, singura intervenţie făcută a fost tăierea celor doi copaci
căzuţi peste drum.
Dl Vasile Stan - Bună ziua. După cum aţi observat, alunecarea de teren este în pădure nu
pe drum. Am început aceste lucrări pentru că timpul este favorabil. Practic s-a făcut o terasă
acolo. Sigur, încă nu l-am transportat. Avem un teren pe care dorim să construim un depozit
lemnos şi materialul rezultat o să-l transportăm acolo.
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? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 3 voturi (Zoltan Takacs,
Alin Guler, Ramona Goga).
Cu 17 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea executării
unor lucrări de reparaţii pentru drumurile forestiere proprietatea publică a Municipiului
Zalău, administrate de Ocolul Silvic Stejarul Zalău şi alocarea sumei necesare efectuării
acestor lucrări.
Se adoptă hotărârea nr. 325
Dl consilier Teodor Bălăjel
14.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 237,34 mc de masă
lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
m Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 - La acest proiect de hotărâre nu participă.
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? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 19 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 237,34 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 326
Dl consilier Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masă lemnoasă stabilit pentru
recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2021 din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L.nr. 399 din 23 decembrie
2020 şi H.C.L. nr. 189 din 24 iunie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 — La acest proiect de hotărâre nu participă.
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? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea volumului de
masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul
2021 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L.nr.
399 din 23 decembrie 2020 şi H.C.L. nr. 189 din 24 iunie 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 327
Dl consilier Teodor Bălăjel
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Casa Municipală
de Cultură Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional
imediat superior.
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Gheorghe Bancea - 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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului
de funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău prin transformarea unor posturi în urma
promovării în grad profesional imediat superior.
Se adoptă hotărârea nr. 328
Dl consilier Teodor Bălăjel
IV.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei publice comunitare de evidenţă
a persoanelor Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
IP disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
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? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului
de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei
publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 329
Dl consilier Teodor Bălăjel
IS.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 lunile iulie, august şi septembrie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
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?
Dnii consilieri Gheorghe Bancea şi Florin Morar - La acest proiect de hotărâre nu
participă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
IIP Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? -Nu sunt.
*

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea
cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul
de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile iulie, august şi septembrie 2021.
*

Se adoptă hotărârea nr. 330
Dl consilier Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
443/20.12.2018 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr.
22

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 Gheorghe Bancea - 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 Nicolae Fazakas - La acest proiect de hotărâre nu participă.
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? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 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. 331
Dl consilier Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiilor tehnicoeconomice aferente lucrărilor de "Reparaţii capitale carosabil şi trotuar Calea Crişeni”,
"Reabilitare şi modernizare strada Nicolae Titulescu” şi aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice aferente lucrărilor de "Modernizare strada Digului”, "Modernizare strada
Drumul Sării”, "Modernizare strada Câmpului” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de "Reparaţii capitale
carosabil şi trotuar Calea Crişeni”, "Reabilitare şi modernizare strada Nicolae Titulescu” şi
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de "Modernizare strada
Digului", "Modernizare strada Drumul Sării”, "Modernizare strada Câmpului” din
Municipiul Zalău, jud.Sălaj.
Se adoptă hotărârea nr. 332

DI consilier Teodor Bălăjel
21.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în bugetul pe anul 2022 şi în Lista de
investiţii pe anul 2022 ale Municipiului Zalău a sumei necesare pentru realizarea
obiectivului de investiţii: Realizare, proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie pentru
“Amplasare monument de for public - statuia lui Mihai Viteazul şi amenajarea zonei din
jurul acesteia” şi încheierea, în acest an, a contractului de servicii pentru realizarea
investiţiei.
»
^ Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
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 Claudiu-Vasile Bujor — comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Alin Guler - Nu mi se pare oportun acest proiect. Sunt alte priorităţi, de
exemplu - parcările.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Şi parcările sunt în grija noastră.
Dl consilier Alin Guler - Poate că era bine în loc de statuia lui Mihai Viteazul să fie un
ansamblu de statui cu personalităţi ale sălajului.
Dl Ionel Ciunt - Preocuparea noastră este atragerea de fonduri europene. Referitor la
ansamblul de statui, sunt discuţii cu Consiliul Judeţean pentru un teren în vederea realizării
proiectului amintit.
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? - 11 voturi. împotrivă? - 4 voturi (Zoltan Takacs, Ramona Goga, Gabriela
Olar, Alin Guler). Abţineri? - 5 voturi (Gheorghe Bancea, Florin Morar, Mihai Crişan,
Alexandru Bora, Mihaela Mureşan).
Cu 11 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind cuprinderea în
bugetul pe anul 2022 şi în Lista de investiţii pe anul 2022 ale Municipiului Zalău a sumei
necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii: Realizare, proiectare, asistenţă tehnică
şi execuţie pentru “Amplasare monument de for public - statuia lui Mihai Viteazul şi
amenajarea zonei din jurul acesteia” şi încheierea, în acest an, a contractului de servicii
pentru realizarea investiţiei.
Se adoptă hotărârea nr. 333
Dl consilier Teodor Bălăjel
22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 26 mp,
identificat cu număr cadastral 73990, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului
public strada Petru Rareş şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al
^ Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
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Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
terenului intravilan de 26 mp, identificat cu număr cadastral 73990, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Petru Rareş şi trecerea acestuia din domeniul privat
în domeniul public al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 334
Dl consilier Teodor Bălăjel
23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, a două terenuri intravilane de 172
mp, respectiv 132 mp, identificate cu număr cadastral 73482 şi număr cadastral 73484,
libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Irişilor şi trecerea
acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, a două
terenuri intravilane de 172 mp, respectiv 132 mp, identificate cu număr cadastral 73482 şi
număr cadastral 73484, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada
Irişilor şi trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 335
Dl consilier Teodor Bălăjel
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24.Proiect de hotărâre privind completarea punctului 1 din Anexa nr. 1 aprobată prin
HCL nr. 113/15.04.2021 prin introducerea unui nou serviciu social şi asigurarea sumelor
necesare prin redistribuire în cadrul sumelor alocate iniţial pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea
punctului 1 din Anexa nr.l aprobată prin HCL nr.l 13/15.04.2021 prin introducerea unui
nou serviciu social şi asigurarea sumelor necesare prin redistribuire în cadrul sumelor
alocate iniţial pentru anul 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 336
Dl consilier Teodor Bălăjel
25.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 5 la Hotărârea Consiliului Local
0 nr. 116/15.04.2021 de aprobare a bugetului SC Citadin Zalau SRL pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
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Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei
5 la Hotărârea Consiliului Local nr.l 16/15.04.2021 de aprobare a bugetului SC Citadin
Zalau SRL pentru anul 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 337
Dl consilier Teodor Bălăjel
26.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 74 din 28 martie 2019 privind aprobarea actualizării Devizului General la faza de
execuţie lucrări, aferent obiectivului de investiţii “Reabilitare traseu de drum judeţean DJ
19IC Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău,
str. 22 Decembrie 1989 - tronson 1” şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 270 din 23 septembrie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
^ Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 74 din 28 martie 2019 privind aprobarea
actualizării Devizului General la faza de execuţie lucrări, aferent obiectivului de investiţii
“Reabilitare traseu de drum judeţean DJ 191C Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca pe
teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 - tronson I” şi
abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 270 din 23 septembrie 2021.
*

Se adoptă hotărârea nr. 338
Dl consilier Teodor Bălăjel
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27.Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a
fi achitată de către proprietarii din blocul de locuinţe A16, ca urmare a finalizării lucrărilor
de reabilitare termică.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Gheorghe Bancea - 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.
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?
Dl consilier Gheorghe Taloş - La acest proiect de hotărâre nu participă.
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? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind regularizarea taxei
de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocul de locuinţe
A16, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.
Se adoptă hotărârea nr. 339
Dl consilier Teodor Bălăjel
28.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Modernizare Bulevard Mihai
^ Viteazul din municipiul Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi
sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
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Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru participarea
Municipiului Zalău la Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de
finanţare "Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.
Se adoptă hotărârea nr. 340
Dl consilier Teodor Bălăjel
29.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Modernizare coridor de mobilitate
vest din municipiul Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru participarea
^ Municipiului Zalău la Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny” cu cererea de
finanţare "Modernizare coridor de mobilitate vest din municipiul Zalău”.
Se adoptă hotărârea nr. 341
Dl consilier Teodor Bălăjel
SO.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii "Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Lucrări tehnico - edilitare pentru
blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău (reţea distribuţie apă, reţea
canalizare menajeră, staţie pompare pentru canalizare menajeră, canalizare pluvială)”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru participarea
Municipiului Zalău la Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de
finanţare "Lucrări tehnico - edilitare pentru blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din
municipiul Zalău (reţea distribuţie apă, reţea canalizare menajeră, staţie pompare pentru
canalizare menajeră, canalizare pluvială)”.
Se adoptă hotărârea nr. 342
Dl consilier Teodor Bălăjel
31.Proiect de hotărâre pentru participarea Municipiului Zalău la Programul naţional
de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de finanţare "Modernizare str. Morii din
municipiul Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
^ disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru participarea
Municipiului Zalău la Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” cu cererea de
finanţare "Modernizare str. Morii din municipiul Zalău”.
Se adoptă hotărârea nr. 343
Dl consilier Teodor Bălăjel
32.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat
pe anul 2021 al SC TRANSURBIS SA Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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?
Dl consilier Nicolae Fazakas — La acest proiect de hotărâre nu participă.
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? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2021 al SC TRANSURBIS SA Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 344
DIVERSE;
Dna consilier Gabriela Olar - Zilele trecute am fost la centrul de relaţii cu publicul, să
depun nişte acte şi am văzut un anunţ prin care cetăţenii sunt informaţi că nu primesc
numărul de înregistrare ci se eliberează un bon. Mi se pare aberant. Cum ne verificăm stadiul
cererii?
Dl consilier Teodor Bălăjel - Vom corecta, vă mulţumim.
Dna consilier Mihaela Mureşan - Vă aduc la cunoştinţă nemulţumirea cetăţenilor, pe
strada Maxim Gorki nu există trotuare şi nici treceri de pietoni în zonă.
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DI consilier Teodor Bălăjel - Da, am notat. Strada Maxim Gorki face parte din Proiectul
Operaţional Regional. Va fi o stradă amenajată cu trotuare, piste de biciclete, treceri de
pietoni dar până atunci vom corecta această situaţie. Vă mulţumim.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi
frumoasă!
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