
PROCES VERBAL

A ___

încheiat azi, 29 IULIE 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Zalău.

Prezenţa la şedinţă: 20 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului 
Zalău, dl Călin Fort - Administrator Public, d-na Marina Fazacaş - secretarul 
Municipiului Zalău, d-na Claudia Ardelean— director Direcţia Administraţie Publică, 
d-na Margareta Păuşian -şef serviciu Direcţia Economică, dl Gheorghe Pop - 

consilier al primarului, dl Claudiu Chiş — director adj. Direcţia Economică, dl Dan 

Curea — director Direcţia Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, 
dna Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse Umane, dl Vlad Petre - arhitect şef 

Direcţia Urbanism, dna Terezia Gavra - şef serviciu Direcţia Urbanism, d-na Violeta 

Conde- şef serviciu TIC, dna Rodica Ciurte — şef serviciu Direcţia Tehnică, 
reprezentanţii presei.

Invitaţi, dna Dorina Băboş — director D.A.S., dl Alin Oros - director general 
^C. Transurbis SA, dl Marcel Adridan -director S.A.D.P, dl Vasile Stan - director 

Ocolul Silvic „Stejarul”, dl loan Micle - director S.C. Citadin SA.
Au fost luate toate măsurile de siguranţă în ceea ce priveşte prevenirea şi 

răspândirea infecţiei cu noul coronavirus.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea în Primăria municipiului Zalău, 
în data de 22.07.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei 
Primarului Municipiului Zalău, nr. 897 din 22.07.2021, 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 22.07.2021, cu precizarea datei, orei şi a locului 
de desfăşurare a şedinţei.



DI Ionel Ciunt
Buna dimineaţa doamnelor şi domnilor consilieri, colegi şi invitaţi! Astăzi este ziua 
Imnului Naţional Românesc.
Vă rog să vă ridicaţi în picioare pentru a intona Imnul Naţional.

Dl consilier Teodor Bălăjel - preşedinte de şedinţă 

Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi.

Declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău, 
din 29 iulie, constatând că sunt prezenţi 20 consilieri ai Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, astfel încât consiliul să poată lucra valabil, cvorumul legal 
de minim 11 consilieri locali.

. Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Teodor Bălăjel, dna consilier loana-Maria 

Tuduce, dna consilier Amalia-Ioana Găvriluţ, dna consilier Gabriela-Carmen Olar, 
dl consilier Claudiu-Vasile Bujor, dl consilier Gheorghe Taloş, dl consilier Mihai 
Crişan, dl consilier Dan-Vasile Bercean, dna consilier Ramona Goga, dl consilier 

Raul-Bogdan Dragoş, dl consilier Alexandru Lakatos, dl consilier Zsolt-Miklos 

Bogdăn, dl consilier Florin Morar, dl consilier Iulian-Adrian Popiţ, dl consilier loan- 

Bogdan Şerban, dna consilier Mihaela Mureşan, dl consilier Zoltan Takacs, dl 
consilier Gheorghe Bancea, dl consilier Alexandru Bora, dl consilier Nicolae 
Fazakas.
Lipseşte dl consilier Alin Guler.

este

Dl consilier Teodor Bălăjel

Pentru început o să supun la vot procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local 
din 24 iunie şi 01 iulie.
- Supun la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului local din data de 24 iunie 2021.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată online, au fost prezenţi toţi consilierii 
locali.
Vă consult dacă în urma studiului proceselor verbale aveţi de făcut obiecţiuni?
Nu sunt.

Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
- Supun la vot Procesul verbal al şedinţei Consiliului local din data de 01 iulie 2021. 
Menţionez că la această şedinţă, nu au fost prezenţi următorii consilierii locali: 
doamna consilier Gabriela Olar şi domnul consilier Alexandru Lakatos.
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Vă consult dacă aveţi observaţii la acest proces verbal? Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

n invit pe domnul primar să vă prezinte ordinea de zi.
Dl Ionel Ciunt - Domnilor consilieri, vă supun aprobării şi votului dumneavoastră 
ordinea de zi aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră în sistem online.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău 

din data de 29 iulie 2021, orele 09,00

Aprobarea Proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului local din data de 24 iunie 
2021 şi 01 iulie 2021, precum şi a Ordinii de zi pentru şedinţa din 29 iulie 2021

1.Proiect de hotărâre privind propunerea desemnării candidaţilor pentru 
funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis’ SA Zalău, 
selectaţi în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.

2.Proiecţ de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Zalău şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2021.

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 semestrului I al anului 2021 pe cele două 
secţiuni - secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, 
demolării şi valorificării materialelor rezultate, în urma demolării imobilelor Punct 
Termic nr. 39 şi Punct Termic nr. 41, situate în municipiul Zalău.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea redevenţei conform Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate 
în Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău nr. 82882/15.11.2019.

b.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău.

V.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Plan de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare pentru Creşa “Voinicel” Zalău.



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Creşa “Voinicel” Zalău.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei Clubului Sportiv “Sport 
Club Municipal Zalău”.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului a Clubului Sportiv 
“Sport Club Municipal Zalău”.

11. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comitetului Director de 
conducere a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Ordine 
Interioară a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier şi 
trecerea din proprietatea publică a Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului 
Local în proprietatea publică a Statului Român, a unor terenuri 
extravilanul Municipiului Zalău, necesare realizării lucrării de utilitate publică de 
interes naţional "Secţiunea 3B Mihăieşti - Suplacu de Barcău" 
obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea".

14. Proiect de hotărâre privind
serviciile/activităţile prestate de S.C. Citadin Zalău S.R.L.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea 
operatorilor de servicii a obiectivelor de investiţii realizate în cadrul proiectului 
”Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul 
Zalău - etapa I”, SMIS 121975.

Ib.Proiect de hotărâre privind constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz 
şi servitute de trecere, pe întreaga durată de existenţă a capacităţilor energetice, în 
favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică România SA, asupra imobilului - 
teren aferent str. Fabricii, în suprafaţă totală de 16 mp, proprietatea publică a 
Municipiului Zalău.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă în 
favoarea doamnei Pop Lavinia Veronica a terenului în supafaţă de 27 mp, identificat 
în cartea Funciară nr. 73324 Zalău, nr. cad. 73324, situat în Municipiul Zalău, str. 
Gheorghe Doja, nr. 89, adiacent apartamentului nr. 1 din blocul Dl 11, în vederea 
extinderii acestuia.

18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al 
Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor 
Istorice 2015 la poziţia 326, cod SJ-II-a-B-04988, de la adresa str. Corneliu Coposu, 
nr. 44, ap. l/b din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 
55884/29.08.2016 încheiat între Municipiul Zalău şi Unitatea militară 01483 pentru 
patru locuri de parcare în suprafaţă de 110 mp, situate în vecinătatea Căminului 
Militar Zalău.

situate în

din cadrul

modificarea tarifelor pentru
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20.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică 
a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” 
Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27785 din 12.09.2002, cu valoarea 
lucrărilor de reparaţii capitale "Reabilitare scări la intrarea în unitate şi înlocuire 
reţele de alimentare cu apă - Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău”.

21 .Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică 
a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului de Artă „loan Sima” Zalău, 
în baza Protocolului de administrare nr.27778 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor 
de execuţie la obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului de 
Artă „loan Sima” din municipiul Zalău cod SMIS 110451”.

22. 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 
75,30 mc de masă lemnoasă fasonată povenită din fondul forestier proprietatea 
publică a Municipiului Zalău.

23. 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 
19,98 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea 
publică a Municipiului Zalău.

24. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 394 
din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor 
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului 
Zalău, pentru anul 2021, respectiv aprobarea taxei privind utilizarea ocazională a 
spaţiilor situate în incinta Cinematografului Scala şi a preţului biletelor de acces la 
film şi la planetariu.

25 .Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 
spaţiu cu destinaţia de Cafenea, inclusiv dotări, din imobilul "Cinematograf 
SCALA , în suprafaţă de 62,62 mp, situat pe str. Simion Bărnuţiu, nr. 2, proprietate 
publică a Municipiului Zalău.

26. 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 iunie 2021.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor 
fiscale de plată datorate de către SC Vila Vlad Resort SRL la bugetul local al 
Municipiului Zalău.

28. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii contribuabilului Julă 
Grigore Daniel de scutire de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local 
al Municipiului Zalău pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.
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29.Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru la nivel local în 
vederea identificării aşezărilor informale, a evaluării situaţiei acestora şi a stabilirii 
măsurilor necesare.

SO.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare prin concurs 
sau examen a funcţiei contractuale de director executiv al clubului sportiv ”Sport 
Club Municipal Zalău” instituţie publică în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, precum şi a procedurilor privind selecţia, numirea şi eliberarea 
din funcţia contractuală de conducere.

31.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către MUNICIPIUL ZALĂU 
a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul 
penal nr. 477/84/2020/al*, atât în cameră preliminară cât şi în faza de judecată, în 
situaţia în care Municipiul Zalău a fost introdus în calitate de parte responsabilă 
civilmente.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Zalău, ca 
urmare a înfiinţării Serviciului Administrare Cinematograf Scala.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Zalău.

34. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului Anual de acţiune pentru 
anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi subvenţionate din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
Municipiului Zalău nr. 416 din 23.12.2020.

35. Raport privind activitatea asistenţilor personeili ai persoanelor încadrate în 
gradul I (grav) de handicap la data de 30.06.2021.

36. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 101 mp identificat cu nr. cadastral 67876, liber de sarcini, 
asigurării tramei drumului public strada Ştefan cel Mare şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

37. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului necesar înscrierii dreptului 
de proprietate în domeniul privat al Municipiului Zalău, a unui imobil - 
intravilan, neîmprejmuit de 19 mp identificat cu nr. cadastral 73028, fără sarcini,

asigurării tramei drumului public str. Constantin Dobrogeanu Gherea şi 
trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public.

38. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 3 mp, identificat cu nr. cadastral 73472, liber de sarcini, 
asigurării tramei drumului public strada Locotenent Colonel Teofil Moldoveanu şi 
trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

necesar

teren

necesar

necesar
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39. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 499 mp, identificat cu număr cadastral 72750, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Bucureştiului şi str. Prahovei şi 
trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

40. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 19 mp, identificat cu număr cadastral 73412, liber de 
necesar asigurării tramei drumului public strada Tipografilor şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

41. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 39 mp, identificat cu număr cadastral 73465, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Giurgiului şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, cu anexele 
aferente, privind achiziţionarea şi decontarea serviciului social acordat în regim 
rezidenţial persoanelor vârstnice din Municipiul Zalău.

43. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 42 din 18 februarie 2021.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
implementarea la nivelul municipiului Zalău a proiectului ”NEWBORN” privind 
acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare în vitro.

45.Solicitarea nr. 48086 din 12.07.2021 de revocare a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 338 din 21.11.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuinţe semicolective, împrejmuire teren şi 
amenajări exterioare pe teren proprietate privată în suprafaţă de 3495 mp, situat în 
intravilanul localităţii Zalău, pe strada Salamon Jozsef nr.24, beneficiar SC Tefisall 
Imob SRL.

sarcini.

Diverse

Dl Ionel Ciunt
Discuţii, completări dacă sunt? Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt. 

Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
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Dl consilier Teodor Bălăjel
1.Proiect de hotărâre privind propunerea desemnării candidaţilor pentru 

funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, 
selectaţi în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Discuţii, dacă sunt.
Dl consilier Fazakas Nicolae nu participă la vot.
Articolul 1 al acestui proiect de hotărâre se va adopta prin procedura de vot secret. 
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va scrie cuvântul "DA" SAU „NU” în dreptul 
propunerii.
Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră vot nul. 
Dl consilier Gheorghe Bancea - O scurtă prezentare a candidaţilor vă rog.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Invit comisia de selecţie a dosarelor să facă o scurtă 
prezentare a celor doi candidaţi.
Dl Ionel Ciunt — Domnii sunt selectaţi pentru o perioadă determinată iar ei au 
participat la un concurs.
Dna Mihaela Onuţan - Din comisia de selecţie au făcut parte domnul Călin Fort 
doamna Rozalia Ghirasim şi doamna Timeea Juhas. Am solicitat să imi fie aduse 
CV-urile să vi le pot prezenta. Menţionez că ambii candidaţi au îndeplinit condiţiile 
solicitate prin procedura de selecţie.
Dl consilier Teodor Bălăjel

Invit membrii Comisiei Juridice să constate modul de exprimare a votului şi 
să centralizeze rezultatul acestuia.
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Preşedintele Comisiei Juridice anunţă rezultatul votului secret conform 
Procesului Verbal de stabilire a rezultatului votului secret.

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 29.07.2021

pentru STABILIREA REZULTATULUI VOTURILOR exprimate 
secret privind propunerea desemnării candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul 
de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, selectaţi în prealabil conform prevederilor 
HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
nr. 109/2011.

Examinând buletinele de vot rezultate în urma votului secret, Comisia 
Juridică prezintă următoarele concluzii:

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Nr. voturi Nr. voturi
“ DA” “ NU”

1. Nagy Szilvia 19 0
2. Mate Jozsef 19 0

Dl consilier Teodor Bălăjel
Se adoptă art. 1 din proiectul de hotărâre conform rezultatelor din procesul verbal 
cu 19 „DA”.
Dl consilier Teodor Bălăjel -

Supun la vot proiectul de hotărâre, fără art. 1 care s-a aprobat prin vot secret. 
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea 
desemnării candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al 
SC Transurbis SA Zalău, selectaţi în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
nr. 109/2011.

Se adoptă hotărârea nr. 207
*

Dl consilier Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 

Zalău şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2021. 

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Discuţii, dacă sunt.
Dl consilier Gheorghe Bancea - în calitate de membru în consiliul de 
administraţie la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” vreau să vă întreb despre 
dotarea internatului, dacă există mobilier şi dacă se va interveni la reparaţia 
subsolului.
Dl consilier Teodor Bălăjel - începând cu data de 9 august vor intra dotările pentru 
internat şi sigur se va rezolva şi problema subsolului.
Dl consilier Mihai Crişan — La punctul 6 am văzut că se retrage suma de 119 mii 
lei. Să înţeleg că se renunţă la realizarea acestui proiect în acest an?
Dl consilier Teodor Bălăjel — Posibil să se amâne. Sunt alte urgenţe şi pentru acest 
proiect este nevoie să achiziţionăm un spaţiu, pe o suprafaţă de peste i ha de teren. 
Dl consilier Mihai Crişan - Proiectele din bugetarea participativă se tot amână.
Dl Ionel Ciunt - întenţia este să găsim acest teren şi l-am identificat însă trebuie 

consultat OCPI-ul. Nu s-a renunţat la proiect. La următoarea rectificare o să regăsiţi 
banii.

aviz

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al Municipiului Zalău şi a bugetului activităţilor finanţate integral 

parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi modificarea listei de investiţii 
aprobată pentm anul 2021.
sau

Se adoptă hotărârea nr. 208

Dl consilier Bălăjel Teodor
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, a bugetului 

instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi
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a bugetului creditului intern, aferent semestrului I al anului 2021 pe cele două 
secţiuni - secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl Ionel Ciunt - Vreau să sintetizez pe scurt execuţia bugetară la 30.06.2021.
Ca să putem cheltui mai întâi trebuie să realizăm venituri. Aşa că am fost preocupaţi 
să realizăm venituri în această perioadă, procentul veniturilor totale fiind de 95,85%, 
un procent foarte bun şi dacă ne uităm la procentul veniturilor proprii, taxe şi 
impozite este de 97,69% şi le mulţumesc cetăţenilor municipiului Zalău. Trebuie să 
vă spun că avem o problemă la sumele pe care trebuie să le primim de la bugetul de 
stat şi sperăm ca la următoarea rectificare să primim sumele. Vă informez că avem 
astăzi un disponibil de dezvoltare de 44,3 milioane, sunt bani europeni, obţinuţi prin 
prefmanţări şi sunt în contul primăriei. Urmează o serie de plăţi a lucrărilor. îrică nu 
este clarificată situaţia la transportul elevilor, nu s-a primit nici un leu de la bugetul 
de stat, am alocat noi 360 mii lei.
In urmă cu două săptămâni am participat la o întâlnire cu domnul prim ministru Câţu, 
care ne-a asigurat că vom primi aceşti bani.
Dl consilier Teodor Bălăjel
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre aprobarea execuţiei 
bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii şi subvenţii, precum şi a bugetului creditului intern, aferent semestrului I al 
anului 2021 pe cele două secţiuni - secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare.

Se adoptă hotărârea nr. 209

Dl consilier Bălăjel Teodor
^ 4.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 

Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, 
demolării şi valorificării materialelor rezultate, în urma demolării imobilelor Kinct 
Termic nr. 39 şi Punct Termic nr. 41, situate în municipiul Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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DI consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel- Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în 
vederea scoaterii din funcţiune, demolării şi valorificării materialelor rezultate, în 
urma demolării imobilelor Punct Termic nr. 39 şi Punct Termic nr. 41, situate în 
municipiul Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 210

Dl consilier Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind actualizarea redevenţei conform Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate 
în Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău nr. 82882/15.11.2019. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Nicolae Fazakas nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
redevenţei conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
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public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, către operatorul SC 
Transurbis SA Zalău nr. 82882/15.11.2019.

Se adoptă hotărârea nr. 211

Dl consilier Teodor Bălăjel
b.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Organigramei şi a 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. 212m
Dl consilier Teodor Bălăjel

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Plan de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.

aviz
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DI consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - Sunt câteva situaţii care ar trebui actualizate.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, vor fi actualizate.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 1 vot (dl Gheorghe 
Bancea).

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
noului Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat.

*

Se adoptă hotărârea nr. 213

Dl consilier Teodor Bălăjel
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare pentru Creşa “Voinicel” Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ luIian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 

juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Creşa “Voinicel” Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 214
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Dl consilier Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei Clubului Sportiv “Sport 

Club Municipal Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Mihai Crişan - Aş vrea să intervin la acest proiect. Dacă este cineva 
din comisie să ne prezinte mai detaliat argumentele înfiinţării acestui comitet 
director pentru că din punctul meu de vedere, nu cred că este cazul să mai angrenăm 
nişte oameni care să ia decizii pentru că există deja un consiliu de administraţie, 
personal de conducere şi mai ales că nu este o societate cu o activitate foarte vastă. 
Dl Ionel Ciunt - Membrii comitetului director nu sunt retribuiţi. Şi pentru că toţi 
am avut o experienţă negativă legată de finanţarea sportului, am apreciat că o 
structură din afara clubului şi din afara primăriei care să supervizeze oarecum 
cheltuirea banului public şi să peuticipe la luarea deciziilor pentru activitatea clubului 
sportiv, activitate care trebuie să crească prin acţiuni şi participarea cât mai multor 
tineri şi copiii în special, e nevoie de oameni pricepuţi şi apropiaţi sportului. în acest 
sens am considerat că este bine ca un comitet director care nu are nici o retribuţie şi 

avantaj şi este format din persoane din afara primăriei şi a clubului sportiv 
să supervizeze ce se întâmplă în clubul sportiv.
Dl consilier Mihai Crişan - Am înţeles acest argument dar înainte de a vota acest 
proiect ar trebui să ştim cine sunt acei oameni sau.
Dl consilier Teodor Bălăjel — Acum votăm cu da sau nu.

nici un

organigrama.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Cum ar fi să facem comitete directoare la toate 
direcţiile?
Dl Ionel Ciunt - M-am uitat şi la alte cluburi sportive din ţară şi toate cluburile 
sportive care funcţionează în cadrul primăriei au acest comitet director, şi este 
justificat.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? — 12 voturi. împotrivă? — 8 voturi. (Gheorghe Bancea, Mihai 
Crişan, Alexandru Bora, Mihaela Mureşan, Rorin Morar, Gabriela Olar, Ramona 
Goga, Zsolt Takacs). Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.

*

Se adoptă hotărârea nr. 215
*

lO.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului a Clubului Sportiv 
“Sport Club Municipal Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 8 voturi, (Gheorghe Bancea, Mihai 
Crişan, Alexandru Bora, Mihaela Mureşan, Florin Morar, Gabriela Olar, Ramona 
Goga, Zsolt Takacs). Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.

*

Se adoptă hotărârea nr. 216

Dl consilier Teodor Bălăjel
11. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comitetului Director de 

conducere a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Articolul 1 al acestui proiect de hotărâre se va adopta prin procedura de vot secret. 
Vă rog să faceţi propuneri pentru membri comitetului director.
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Dl Ionel Ciunt - Am încercat ca în comitetul director să propun persoane din afara 
primăriei. Dacă vă uitaţi în organigramă, comitetul director este subordonat 
consiliului local şi primarului. Vă propun 3 persoane care sunt apropiate sportului. 
Lukacs Levente, Demle Alin şi Goie Robert.
Dl consilier Teodor Bălăjel
Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot.
Procedura de vot: pe buletinul de vot se va scrie cuvântul "DA" SAU „NU” în dreptul 
propunerii.
Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră vot nul.

să constate modul de exprimare a votului şiInvit membrii Comisiei Juridice
să centralizeze rezultatul acestuia.

Dl Mihai Crişan - Tocmai pentru a evita neplăcerile dorim CV - ul
persoanelor.

Dl Ionel Ciunt - Dorinţa a fost şi a rămas promovarea în Liga a Il-a. Pentru 
asta jucătorii care fac performanţă trebuie stimulaţi. Am modificat şi regulamentul.

Preşedintele Comisiei Juridice anunţă rezultatul votului secret conform 
Procesului Verbal de stabilire a rezultatului votului secret.

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 29.07.2021

pentru STABILIREA REZULTATULUI VOTURILOR exprimate secret
pnvind numirea membrilor Comitetului Director de conducere a Clubului Sportiv

“Sport Club Municipal Zalău ”m
Examinând buletinele de vot rezultate în urma votului secret, Comisia 

Juridică prezintă următoarele concluzii:

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Nr. Nr.
voturi voturi
“ DA” “ NU”

1. Lukacs Levente 12 8
2. Demle Alin 12 8
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3. Goie Robert 12 8

Dl consilier Teodor Bălăjel
Se adoptă art. 1 din proiectul de hotărâre conform rezultatelor din procesul verbal 
cu 12 „DA”.
Dl consilier Teodor Bălăjel -

Supun la vot proiectul de hotărâre, fără art. 1 care s-a aprobat prin vot secret. 
Cine este pentru? — 12 voturi. împotrivă? — 8 voturi (Gheorghe Bancea, Mihai 
Crişan, Alexandru Bora, Mihaela Mureşan, Florin Morar, Gabriela Olar, Ramona 
Goga, Zsolt Takacs). Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 12 voturi ,,pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
membrilor Comitetului Director de conducere a Clubului Sportiv “Sport Club 
Municipal Zalău”.

numirea

Se adoptă hotărârea nr. 217

Dl consilier Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Ordine 

Interioară a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului de Ordine Interioară a Clubului Sportiv “Sport Club Municipal 
Zalău”.

sunt.

Se adoptă hotărârea nr. 218
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Dl consilier Teodor Bălăjel
13.Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier şi 

trecerea din proprietatea publică a Municipiului Zalău 
Local în proprietatea publică a Statului Român, a unor terenuri situate în 
extravilanul Municipiului Zalău, necesare
interes naţional "Secţiunea 3B Mihăieşti - Suplacu de Barcău" 
obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea".
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond fimciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind scoaterea 
definitivă din fondul forestier şi trecerea din proprietatea publică a Municipiului 
Zalău şi administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a Statului Român, 
a unor terenuri situate în extravilanul Municipiului Zalău, necesare realizării 
lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3B Mihăieşti - Suplacu de 
Barcău" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj- 
Oradea".

şi administrarea Consiliului

realizării lucrării de utilitate publică de
din cadrul

Se adoptă hotărârea nr. 219

DI consilier Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre

semciile/activităţile prestate de S.C. Citadin Zalău S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.

privind modificarea tarifelor pentru
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Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
tarifelor pentru serviciile/activităţile prestate de S.C. Citadin Zalău S.R.L.

Se adoptă hotărârea nr. 220

Dl consilier Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea 

operatorilor de servicii a obiectivelor de investiţii realizate în cadrul proiectului 
"Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul 
Zalău - etapa I”, SMIS 121975.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii în administrarea operatorilor de servicii a obiectivelor de investiţii 
realizate în cadrul proiectului Amenajarea de spaţii verzi pe imobile abandonate 
sau degradate din municipiul Zalău - etapa I”, SMIS 121975.

*

Se adoptă hotărârea nr. 221

aviz

sunt.
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Dl consilier Teodor Bălăjel
16.Proiect de hotărâre privind constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz 

şi servitute de trecere, pe întreaga durată de existenţă a capacităţilor energetice, în 
favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică România SA, asupra imobilului - 
teren aferent str. Fabricii, în suprafaţă totală de 16 mp, proprietatea publică a 
Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? -20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea, 
cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi servitute de trecere, pe întreaga durată de 
existenţă a capacităţilor energetice, în favoarea Societăţii Distribuţie Energie 
Electrică România SA, asupra imobilului - teren aferent str. Fabricii, în suprafaţă 
totală de 16 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 222

m
Dl consilier Teodor Bălăjel

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă în 
favoarea doamnei Pop Lavinia Veronica a terenului în supafaţă de 27 mp, identificat 
în cartea Funciară nr. 73324 Zalău, nr. cad. 73324, situat înMunicipiul Zalău, str. 
Gheorghe Doja, nr. 89, adiacent apartamentului nr. 1 din blocul Dl 11, în vederea 
extinderii acestuia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
concesionării prin atribuire directă în favoarea doamnei Pop Lavinia Veronica a 
terenului în supafaţă de 27 mp, identificat în cartea Funciară nr. 73324 Zalău, nr. 
cad. 73324, situat în Municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 89, adiacent 
apartamentului nr. 1 din blocul Dl 11, în vederea extinderii acestuia.

Se adoptă hotărârea nr. 223

Dl consilier Teodor Bălăjel
18.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al 

Municipiului Zalău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor 
Istorice 2015 la poziţia 326, cod SJ-II-a-B-04988, de la adresa str. Corneliu Coposu, 
nr. 44, ap. l/b din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii -
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi

aviz favorabil.

aviz

sunt.

,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Zalău pentru cumpărarea 
imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poziţia 326, cod SJ-II-a
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B-04988, de la adresa str. Corneliu Coposu, nr. 44, ap. l/b din Municipiul Zalău, 
jud. Sălaj.

Se adoptă hotărârea nr. 224

Dl consilier Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 

55884/29.08.2016 încheiat între Municipiul Zalău şi Unitatea militară 01483 pentru 
patru locuri de parcare în suprafaţă de 110 mp, situate în vecinătatea Căminului 
Militar Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi,,pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea 
contractului de comodat nr. 55884/29.08.2016 încheiat între Municipiul Zalău şi 
Unitatea militară 01483 pentru patru locuri de parcare în suprafaţă de 110 mp, situate 
în vecinătatea Căminului Militar Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.

aviz

Se adoptă hotărârea nr. 225

Dl consilier Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică 

a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” 
Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27785 din 12.09.2002, cu valoarea 
lucrărilor de reparaţii capitale "Reabilitare scări la intrarea în unitate şi înlocuire 
reţele de alimentare cu apă - Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău,
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
D-nii consilieri Florin Morar şi Gheorghe Bancea la acest proiect de horărâre 
participă la vot.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea 
valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în 
administrarea Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, în baza Protocolului de 
administrare nr. 27785 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale 
Reabilitare scări la intrarea în unitate şi înlocuire reţele de alimentare cu apă — 

Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău”.

nu

Se adoptă hotărârea nr. 226

Dl consilier Teodor Bălăjel
21 .Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică 

a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului de Artă „loan Sima” Zalău, 
in baza Protocolului de administrare nr.27778 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor 
de execuţie la obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului de 
Artă „loan Sima” din municipiul Zalău cod SMIS 110451”.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popit lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile -
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.

- comisia de studii, prognoze economico sociale.

aviz

comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Claudiu Bujor la aeest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea 
valorii bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în 
administrarea Liceului de Artă „loan Sima” Zalău, în baza Protocolului de 
administrare nr.27778
obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a Liceului de Artă „loan 
Sima” din municipiul Zalău cod SMIS 110451”.

din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de execuţie la

Se adoptă hotărârea nr. 227

Dl consilier Teodor Bălăjel
22.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 
75,30 mc de masă lemnoasă fasonată povenită din fondul forestier proprietatea 
publică a Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel la aeest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit 
în vederea vânzării cantităţii de 75,30 mc de masă lemnoasă fasonată povenită din 
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 228

- aviz
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Dl consilier Teodor Bălăjel
23.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 
19,98 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea 
publică a Municipiului Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Teodor Bălăjel la acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit 
în vederea vânzării cantităţii de 19,98 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din 
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 229

Dl consilier Teodor Bălăjel
24.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 394 

din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor 
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului 
Zalău, pentru anul 2021, respectiv aprobarea taxei privind utilizarea ocazională a 
spaţiilor situate în incinta Cinematografului Scala şi a preţului biletelor de acces la 
film şi la planetariu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
DI consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului.
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administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
DI consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
DI consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dna consilier Ramona Goga -S-ar putea face un parteneriat cu şcolile pentru 
clasele a V-a şi a IX-a deoarece studiază în primul semestru- „Universul şi sistemul 
solar”. Ar putea beneficia de o oră gratuită pentru predarea materiei respective.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, agreem propunerea şi încurajăm şcolile. Am 
discutat în şedinţa de urbanism cu dl consilier Alin Guler.
DI Ionel Ciunt - Există un proiect la nivel de Inspectorat Şcolar.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 394 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, pentru anul 2021, respectiv 
aprobarea taxei privind utilizarea ocazională a spaţiilor situate în incinta
Cinematografului Scala şi a preţului biletelor de acces la film şi la planetariu.

*

Se adoptă hotărârea nr. 230

Dl consilier Teodor Bălăjel
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 

spaţiu cu destinaţia de Cafenea, inclusiv dotări, din imobilul ”Cinematograf 
SCALA”, în suprafaţă de 62,62 mp, situat pe str. Simion Bărnuţiu, nr. 2, proprietate 
publică a Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.

a unui

aviz
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Mihai Crişan - în primul rând trebuie să fim atenţi la redactare. După 
o analiză făcută am constatat că preţul pe mp este mai mare decât preţul de pornire 
a licitaţiei.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Observaţi că intră şi cota de 1300 lei.
Dl consilier Mihai Crişan - Să înţeleg că licitaţia va fi pentru 7 ani? în 7 ani chiriile 
se pot dubla. Ar trebui anual.
Dl Alexandru Pura - Preţul de 1300 de lei reprezintă amortizarea bunurilor în timp 
de 6 ani de zile. După 7 ani de zile dacă consiliul local aprobă în continuare un an 
de zile chirie percepem chirie, se face licitaţie ulterioară.
Dl consilier Mihai Crişan - Mi se pare că totuşi 7 ani e mult. Zalăul este în 
dezvoltare, preţurile se pot dubla pot apărea o mulţime de factori. Propunerea mea 
este să o mutăm pe 2 ani de zile.
Dl Ionel Ciunt - Noi am apreciat că fiecare persoană fizică sau juridică care ar putea 
participa la licitaţie pentru inchirierea spaţiului respectiv işi face un bussines-plan. 
De regulă se fac pe o perioadă mai mare de un an de zile. Având în vedere şi timpul 
de amortizare pentru aparatura pe care o să o punem la dispoziţie. Putem pune în 
contract nişte clauze şi sigur din punct de vedere juridic vom avea în vedere acest 
aspect, inclusiv modalitatea de reziliere a contractului.
Dl consilier Mihai Crişan - Poate fi prevăzut în contract clauza ca taxa chiriei se 
renegociază anual.
Dna Marina Fazacas - Având în vedere că vorbim despre o licitaţie publică trebuie 
să avem în vedere că fiecare oferă cât apreciază. Pentru persoana respectivă, care va 
câştiga licitaţia, ca să îi impui prin licitaţie, de astăzi, ca peste un an de zile să 
renegociezi contractul cu privire la folosinţa echipamentelor ar fi contrar 
prevederilor legale.
Nu putem ca în fiecare an să venim să renegociem contractul.
Probabil că o altă persoană era dispusă să dea sumele renegociate.
Mai mult, contractul este anexă la proiectul de hotărâre, în spatele proiectului de 
hotărâre, m-cafe aveţi clauzele de încetare a contractului, printre care:
- înainte de expirarea termenului, înainte de termen, la iniţiativa oricărei dintre părţi, 
si fără somaţie.
9 9

Practic, în cazul în care desfăşoară alte activităţi şi care nu-şi îndeplineşte clauzele 
contractuale, în măsura în care există disfuncţionalităţi cu privire la neîndeplinire de 
către părţi a obligaţiilor, contractul se poate rezilia.

privire la timpul pe care dumneavoastră îl apreciaţi ca fiind oportun 
de la o lună la „n” ani.

este
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Dl consilier Teodor Bălăjel - Contractul este anexă la proiect. în măsura în care 
există disfuncţionalităţi, se poate rezilia.
Dl consilier Mihai Crişan- Practic, le punem pe tavă tot.
Dl Ionel Ciunt - Este o licitaţie. Vă rog să aveţi în vedere că negocierea la început 
de an poate fi în sus sau în jos şi nu aş vrea să se întâmple să negociem în jos.
Dl consilier Mihai Crişan — Asta am înţeles. Rămân la propunerea de 24 de luni 
pentru că durata contractului este prea mare.
Dl consilier Alexandru Bora - Dumneavoastră ca primărie, oferiţi un avantaj 
extraordinar. Costurile cu dotările sunt cele mai mari.
Dl Ionel Ciunt —Dacă aşa este proiectul, pe fonduri europene, acuma nu putem să 

renunţăm sau să modificăm.
Vă rog pe toţi consilierii să mediatizaţi acet tip de licitaţie. Interesul este să aducem 
cât mai mulţi bani la buget.
Dl Gheorghe Taloş - Dacă se porneşte de la un start bun vom avea mulţi participanţi 
la licitaţie şi implicit va creşte preţul licitaţiei. Consider că s-a gândit bine şi va avea 
reuşită această licitaţie.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Fac parte din multe comisii de licitaţie şi doritorii 
trebuie să ştie: conform codului administrativ ofertele se depun în plic închis. Cea 

mai mare ofertă este câştigătoare. Codul administrativ nu permite alt tip de licitaţie. 
Dl consilier Teodor Bălăjel - Să nu uităm, preţul de 19 lei /mp a fost votat în 
consiliul local.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 8 voturi (Gheorghe Bancea, Mihai 
Crişan, Alex^dru Bora, Mihaela Mureşan, Rorin Morar, Gabriela Olar, Ramona 
Goga, Zsolt Takacs). Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 12 voturi ,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de Cafenea, inclusiv dotări, 
din imobilul "Cinematograf SCALA”, în suprafaţă de 62,62 mp, situat pe str. 
Simion Bămuţiu, nr. 2, proprietate publică a Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 231

DI consilier Teodor Bălăjel
26.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 iunie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Domnii consilieri Florin Morar şi Gheorghe Bancea nu participă la vot.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

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

*

Se adoptă hotărârea nr. 232

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

fiscale de plată datorate de către SC Vila Vlad Resort SRL la bugetul local al 
Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate de către SC Vila Vlad 
Resort SRL la bugetul local al Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 233

Dl consilier Teodor Bălăjel
28.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii contribuabilului Julă 

Grigore Daniel de scutire de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local 
al Municipiului Zalău pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
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Dl consilier Teodor Bălăjel
28.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii contribuabilului Julă 

Grigore Daniel de scutire de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local 
al Municipiului Zalău pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
Juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - 
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind respingerea 
cererii contribuabilului Julă Grigore Daniel de scutire de la plata majorărilor de 
întârziere datorate bugetului local al Municipiului Zalău pentru neplata la termen a 
obligaţiilor fiscale.

aviz favorabil.

Se adoptă hotărârea nr. 234

Dl consilier Teodor Bălăjel
29.Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru la nivel local în 

vederea identificării aşezărilor informale, a evaluării situaţiei acestora şi a stabilirii 
măsurilor necesare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

aviz

sunt.
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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 constituirea 
grupului de lucru la nivel local în vederea identificării aşezărilor informale, a 
evaluării situaţiei acestora şi a stabilirii măsurilor necesare.

Se adoptă hotărârea nr. 235

Dl consilier Teodor Bălăjel
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare prin concurs 

sau examen a funcţiei contractuale de director executiv al clubului sportiv ”Sport 
Club Municipal Zalău” instituţie publică în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău, precum şi a procedurilor privind selecţia, numirea şi eliberarea 
din funcţia contractuală de conducere.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - Se vacantează postul?
Dl Ionel Ciunt — Este numit interimar.
Dna Mihaela Onuţan - Postul este temporar ocupat. Postul în organigramă, este 
ocupat pe perioadă determinată drept pentru care legislaţia ne permite să demarăm 
procedura de concurs.
Dl consilier Teodor Bălăjel
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
criteriilor de ocupare prin concurs sau examen a funcţiei contractuale de director 
executiv al clubului sportiv ”Sport Club Municipal Zalău” instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău, precum şi a procedurilor privind 
selecţia, numirea şi eliberarea din funcţia contractuală de conducere.

*

Se adoptă hotărârea nr. 236
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Dl consilier Teodor Bălăjel
31.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către MUNICIPIUL ZALĂU 

a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul 
penal nr. 477/84/2020/al*, atât în cameră preliminară cât şi în faza de judecată, în 
situaţia în care Municipiul Zalău a fost introdus în calitate de parte responsabilă 
civilmente.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dna consilier Ramona Goga — Vreau să întreb dacă sunt anumite criterii ?
Dna Claudia Ardelean — Municipiul Zalău a fost citat ca parte civilmente 
responsabilă în acest dosar. Argumentele sunt prezentate în referat. Noi 
specialist profesional în materie penală. Legat de procedura de selecţie a criteriilor 
serviciilor juridice, acestea nu fac obiectul achiziţiei de servicii prin procedurile de 
achiziţii publice, insă, noi, pentru a contracta servicii la un cost mai redus vom 
solicita cereri de oferte de la avocaţi.
Dl consilier Teodor Bălăjel
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

nu avem un

Cu 20 voturi ,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
achiziţionarea de către MUNICIPIUL ZALĂU a serviciilor juridice de 
consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul penal nr. 
477/84/2020/al *, atât în cameră preliminară cât şi în faza de judecată, în situaţia în 
care Municipiul Zalău a fost introdus în calitate de parte responsabilă civilmente.

Se adoptă hotărârea nr. 237
*

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Zalău, ca 
urmare a înfiinţării Serviciului Administrare Cinematograf Scala.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, 
buget, finanţe - aviz favorabil.

prognoze economico sociale.
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Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Zalău, ca urmare a înfiinţării Serviciului Administrare 
Cinematograf Scala.

Se adoptă hotărârea nr. 238
*

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.

Proiectul de hotărâre a fost actualizat în perioada de transparenţă cu prevederile 
Ordinului MLDPA nr. 846/2021 din 24 iunie 2021, la art. 27 alineatul 18.

Proiectul^ a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea 
nr.52/2003. In această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu 
valoare de recomandare.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu

prognoze economico sociale.

aviz

sunt.
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? — 20 voturi. împotrivă? — Nu sunt. Abţineri? — Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
noului Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 239
*

34.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului Anual de acţiune pentru 
anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi subvenţionate din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
Municipiului Zalău nr. 416 din 23.12.2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - 
favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Planului Anual de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi 
subvenţionate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local al Municipiului Zalău nr. 416 din 23.12.2020.

*

Se adoptă hotărârea nr. 240
*

35.Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în 
gradul I (grav) de handicap la data de 30.06.2021.

- comisia de studii, prognoze economico sociale.

aviz

sunt.
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Dl consilier Gheorghe Bancea - Am studiat materialele dar nu am găsit dacă sunt 
solicitări de angajare ca asistent personal. Ştiu că periodic sunt depuse astfel de 
solicitări.
Dna Dorina Baboş - Da, avem solicitări de angajare ca asistent personal, neonorate 
în momentul de faţă dar periodic încercăm să soluţionăm aceste cereri în funcţie de 

eliberează locurile pentru această categorie de persoane. Nu întotdeauna pot 
fi soluţionate în ordine cronologică pentru că avem o procedură şi au prioritate 
mamele cu copii.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Se cunoaşte această procedură precum şi legislaţia. 
Ştiţi foarte bine 90% din serviciile sociale sunt finanţate de la bugetul de stat. Avem 
550 persoane cu handicap şi 155 asistenţi personali.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Cei care depun astfel de solicitări, să fie informaţi. 
Dna Dorina Baboş — în termen de 30 de zile îi informăm în scris.
Dl consilier Teodor Bălăjel — Sunt convins că ştiţi! Chiar la situaţia existentă astăzi, 
noi nu putem face faţă solicitărilor de asistenţi personali, abia există resursa 
financiară pentru persoanele cu handicap. Este nevoie de cât mai multe servicii de 
acest fel, sunt oameni cu nevoi speciale.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Legea permite să se solicite suplimentări?
Dl Ionel Ciunt - Legea spune că fmaţarea de la bugetul de stat se poate face în 
propo^ie de 90% iar contribuţia de la bugetul local de 10 %. Noi ştim că sunt 
solicitări, am găsit varianta să finanţăm 25 de locuri la Centrul „Acasă”, unde vor 
ajunge persoane care au nevoie absolută de aceste servicii sociale şi medicale.

36.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intahulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 101 mp identificat cu nr. cadastral 67876, liber de sarcini, 
asigurării tramei drumului public strada Ştefan cel Mare şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului' 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

cum se

necesar

comisia de studii, prognoze economico sociale.

aviz

sunt.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 101 mp identificat 
cadastral 67876, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Ştefan cel Mare şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Zalău.

cu nr.

Se adoptă hotărârea nr. 241

37.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului necesar înscrierii dreptului 
de proprietate in domeniul privat al Municipiului Zalău, a unui imobil — 
intravilan, neîmprejmuit de 19 mp identificat cu nr. cadastral 73028, fără sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public str. Constantin Dobrogeanu Gherea şi 
trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

teren

prognoze economico sociale.

Cu 20 voturi ,,pentm a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului necesar înscrierii dreptului de proprietate în domeniul privat al 
Municipiului Zalău, a unui imobil - teren intravilan, neîmprejmuit de 19 mp 
identificat cu nr. cadastral 73028, fără sarcini, necesar asigurării tramei drumului 
public str. Constantin Dobrogeanu Gherea şi trecerea acestuia din domeniul privat 
al Municipiului Zalău în domeniul public.

*

Se adoptă hotărârea nr. 242
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38.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 3 mp, identificat cu nr. cadastral 73472, liber de sarcini, 
asigurării tramei drumului public strada locotenent Colonel Teofil Moldoveanu şi 
trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău. 
Iniţiator; Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi ,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 3 mp, identificat cu’nr. 
cadastral 73472, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Locotenent Colonel Teofil Moldoveanu şi trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului Zalău.

necesar

aviz

sunt.

Se adoptă hotărârea nr. 243

39.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 499 mp, identificat cu număr cadastral 72750, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Bucureştiului şi str. Prahovei şi 
trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău. 
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
jundică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, 
buget, fîncUîţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului.

prognoze economico sociale.
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administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 499 mp, identificat cu număr 
cadastral 72750, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Bucureştiului şi str. Prahovei şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul 
public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 244
*

40.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 19 mp, identificat cu număr cadastral 73412, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Tipografilor şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
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 -
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 19 mp, identificat cu număr 
cadastral 73412, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Tipografilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Zalău.

aviz
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Se adoptă hotărârea nr. 245
*

41.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în 
vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului 
teren intravilan de 39 mp, identificat cu număr cadastral 73465, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei dmmului public strada Giurgiului şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi ,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 39 mp, identificat cu număr 
cadastral 73465, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Giurgiului şi trecerea acestuia din domeniul 
Municipiului Zalău.

aviz

sunt.

privat în domeniul public al

Se adoptă hotărârea nr. 246
*

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, cu anexele 
aferente, privind achiziţionarea şi decontarea serviciului social acordat în regim 
rezidenţial persoanelor vârstnice din Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.

prognoze economico sociale.
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Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Nicolae Fazakas - La acest proiect avem un amendament. La cap. 8, 
pct. 2, primul paragraf: „ în cazul persoanelor vârstnice cu sau fără aparţinători a 
căror venit pe membru de familie depăşeşte venitul minim pe economie. Consiliul 
Local al Municipiului Zalău va suporta diferenţa dintre venitul realizat pe membru 
de familie şi costul minim de întreţinere prevăzut în H.G. nr. 426/2020.”
Dl Ionel Ciunt - îmi însuşesc amendamentul.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Iniţiatorul proiectului şi-a însuşit amendamentul. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului, cu anexele aferente, privind achiziţionarea şi decontarea serviciului 
social acordat în regim rezidenţial persoanelor vârstnice din Municipiul Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 247
*

43.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 42 din 18 februarie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Popiţ lulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae - comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bălăjel Teodor — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 42 din 18 februarie 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 248
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44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
implementarea la nivelul municipiului Zalău a proiectului ”NEWBORN” privind 
acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare în vitro.
Iniţiator: Dna consilier Gabriela Olar

Proiectul de hotărâre are Raport de specialitate negativ al Direcţiei economice şi 
a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea nr.52/2003. în 
această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 
recomandare.
Dl consilier Popiţ Iulian-Adrian - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Fazakas Nicolae — comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Bujor Claudiu-Vasile - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mureşan Mihaela - comisia pentru drepturile omului, culte, 
probleme ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii?
Dna consilier Gabriela Olar - Am propus acest proiect la solicitarea unor familii 
aflate în această situaţie. A fost în perioada de transparenţă decizională. în 
perioadă am fost contactată şi de alte familii.
Costurile sunt foarte mari, aproximativ de 2000-6000 euro. Voucherul pe care 1 
propus este de 2000 euro, nu acoperă decât o parte din costurile analizelor.
Acest voucher ar trebui

această

-am

să aibă relaţii contractuale cu clinicile de specialitate din 
Tg - Mureş şi Ungaria. Au existat programe derulate prin Ministerul Sănătăţii dar 

sunt. Prin acest proiect, ajutăm şi la creşterea natalităţii.
Dl consilier Dan Bercean- Astfel de proiecte ar trebui susţinute la nivel naţional. 
Sunt de acord că ar ajuta la creşterea natalităţii dar trebuie să vedem ce susţinem. 
Natalitatea sau fertilizarea în vitro? Eu sunt de acord cu astfel de proiecte dar 
consider că Ministerul Sănătăţii ar trebui să se ocupe.
Dna consilier Gabriela Olar

numai

- Le susţinem pe amândouă, în funcţie de reuşită. Din 
motive financiare am propus doar 5 cupluri. Haideţi cu amendamente, unele 
municipii din ţară susţin astfel de proiecte.
Dl Ionel Ciunt - Vreau să fac şi eu o apreciere. Legat de creşterea natalităţii în 
România. Am discutat şi cu Asociaţia Municipiilor din România şi probabil până la 
sfârşitul anului vom propune guvernului o strategie privind crearea şi găsirea de 
soluţii pentru creşterea natalităţii deoarece este o problemă naţională. Sunt de 

cu creşterea natalităţii în Zalău dar avem familii care au copii bolnavi de cancer şi 
iU au bani de tratamente. Repet, sunt de acord dar vă propun ca până la rectificare 

analizăm acest proiect şi vă mai propun să facem o analiză a familiilor care 
au copii bolnavi şi nu au resursa financiară pentru tratamente. Este foarte dureros

acord

sa mai
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pentru familiile care au copii şi nu au bani să îi trateze. Ar trebui un proiect care să 
meargă mână în mână. în acest moment, din punctul meu de vedere ar trebui amânat 
acest proiect şi găsită o soluţie la rectificarea bugetară.
Dna consilier Gabriela Olar - Am o singură dezamăgire, avem bani pentru turnee 
sportive şi nu avem 10 mii de euro pentru aceste 5 familii. Avem o rezervă 
bugetară pe care am putea-o aloca pentru aceste familii.
Dl Ionel Ciunt - Repet, nu sunt împotriva acestui proiect, vrem doar o amânare.
Dl consilier Teodor Bălăjel
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 8 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 12 voturi (Teodor 
Bălăjel, Dan Bercean, Zsolt Bogdan, Claudiu Bujor, Râul Dragoş, Nicolae Fazakas, 
Amalia Găvriluţ, Alexandru Lakatos, Iulian Popiţ, loan Şerban, Gheorghe Taloş, 
Ioana Tuduce).

Cu 8 voturi „pentru” şi 12 abţineri a fost respins proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului pentru implementarea la nivelul municipiului Zalău a 
proiectului ”NEWBORN” privind acordarea de sprijin financiar în vederea 
efectuării procedurii de fertilizare în vitro.

45.Solicitarea nr. 48086 din 12.07.2021 de revocare a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 338 din 21.11.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuinţe semicolective, împrejmuire teren şi 
amenajări exterioare pe teren proprietate privată în suprafaţă de 3495 mp, situat în 
intravilanul localităţii Zalău, pe strada Salamon Jozsef nr.24, beneficiar SC Tefisall 
Imob SRL.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Discuţii dacă sunt?
Dl consilier Mihai Crişan -Am studiat documentaţia, nu ne îndoim de legalitatea 
ei. Sunt de acord cu expertiza dar ştiu sigur că acel constructor s-a apucat de construit 
înaintea emiterii autorizaţiei de construire.
Dl Vlad Petre - Lucrările nu s-au început înaintea autorizaţiei. S-au început doar 
terasamentele. Aici, din cauza alunecărilor de teren s-a dat autorizaţia de construire 
în regim de urgenţă.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Suntem foarte atenţi pentru a elimina cât mai mult 
din neajunsuri. Apreciez cum aţi pus problema: Propun să ne menţinem hotărârea de 
consiliu local.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Sunt situaţii în care investitorii ştiu dinainte ce vor 
face.
Dl Ionel Ciunt - De regulă solicită certificat de urbanism înainte de a cumpăra 
terenul.
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Dl consilier Teodor Bălăjel
Supun la vot propunerea Direcţiei urbanism de respingere a cererii de revocare 

a HCL nr. 338/2020 de aprobare a acestui PUD, pentru considerentele invocate în 
Informarea nr. 51168/22.07.2021.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea Direcţiei urbanism de 
respingere a cererii de revocare a HCL nr. 338/2020 de aprobare a acestui PUD, 
pentru considerentele invocate în Informarea nr. 51168/22.07.2021.

Diverse;
Dl Ionel Ciunt - Vă mulţumesc pentru ideile constructive.

Dna consilier Gabriela Olar - Referitor la parcul de la „Coada Lacului”, vă 
informez că este necesar să se monteze limitatoare de viteză sau un gărduleţ de 
împrejmuire.

Dl consilier Teodor Bălăjel - Da, ne-am gândit şi noi.
Dacă nu mai sunt alte discuţii vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi 
frumoasă!

PREŞEDINTE DE ŞED! 
TEODOR BĂLĂJEl/

CONTRASEMNEAZĂ 
A SECRETAR GENERAL,
>1 MARINA-BIANCA^ZACAŞ
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