
PROCES VERBAL

încheiat azi, 03 IANUARIE 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare 

de îndată a Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat online şi cu 
respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239 din 29.07.2021.

cu convocare

Prezenţa generală la şedinţă: 20 consilieri.
Lipseşte dna consilier Amalia Găvriluţ.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt primarul Municipiului 
Zalău, d-na Marina Fazacaş - secretarul general al Municipiului Zalău, dl Călin Forţ - 

administrator public al Municipiului Zalău, dl Gheorghe Pop-consilier primar, d-na 

Mariana Cuibuş -director Direcţia Economică, d-na Loredana Mureşan - şef serviciu 

Direcţia Administraţie Publică, dna Rodica Ciurte-şef serviciu, dl Cristian Dobra-şef 

serviciu, dna Adina Predescu-şef serviciu, dna Terezia Gavra-şef serviciu.
Invitaţi: Dl Alin Oros-director SC Transurbis SA.

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău în data de 03.01.2022, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 1 din 03.01.2022.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 03.01.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei, 
în continuare, am consemnat următoarele:

Di consilier Nicolae Fazakas - preşedinte de şedinţă

La mulţi ani! Vă doresc multă sănătate şi realizări în anul 2022.

Declar deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău. Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa pe platforma online.
Rog colegii să iniţieze procedura.
Constat că sunt prezenţi 20 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
începe lucrările.

In continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Nicolae Fazakas
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri:
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Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.

Dl Ionel Ciunt — Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri! Mai întâi aş vrea să 
vă mulţumesc pentru activitatea dumneavoastră desfăşurată în 2021 şi să vă urez pentru 
anul care a început, multă sănătate.
îmi doresc să avem o colaborare eficientă în tot ceea ce înseamnă proiectele pentru 
dezvoltarea municipiului nostru.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe a Consiliului Local al 
Municipiului Zalău aşa cum aţi primit-o în sistem online fiecare dintre dumneavoastră.

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

din data de 3 ianuarie 2022, orele 12,00

Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din 3 ianuarie 2022

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce 
şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada ianuarie - martie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 303 din 12 octombrie 2021 în sensul predării către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de 
Investiţii ”C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului necesar în vederea şi 
pe perioada realizării de către ”C.N.I.”-S.A a obiectivului de investiţii "Proiect tiţi- 
Construire CREŞĂ MARE, str. Bistriţei, nr.5, municipiul Zalău, Judeţul Sălaj.

Diverse

Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pentru ordinea de zi.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.

Dl consilier Nicolae Fazakas
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce 

şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada octombrie - decembrie 
2021.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier lulian-Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea unui 
preşedinte de şedinţă.
Dl consilier Nicolae Fazakas - îl propun pe domnul Teodor Bălăjel.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Dacă mai sunt propuneri? - Nu sunt.
Dl Teodor Bălăjel nu participă la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să 

lansaţi procedura de vot.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

nou

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău 
în perioada ianuarie - martie 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 1 
*

Dl Teodor Bălăjel -Bună ziua! Vă mulţumesc pentru încrederea acordată! Vă transmit 
la mulţi ani, să avem cu toţii un An Bun, cu realizări şi cu multă sănătate.
Vă transmit că am toată încrederea în colegii consilieri şi cred că în continuare ne vom 
bucura de colaborarea, de analiza pertinentă a dumneavoastră şi împreună vom găsi toate 
soluţiile necesare pentru dezvoltarea oraşului.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 303 din 12 octombrie 2021 în sensul predării către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de 
Investiţii ”C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului necesar în vederea şi 
pe perioada realizării de către ”C.N.L”-S.A a obiectivului de investiţii "Proiect tip- 
Construire CREŞĂ MARE, str. Bistriţei, nr.5, municipiul Zalău, Judeţul Sălaj.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
DI consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.

3



Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil 
Dl Teodor Bălăjel
Sunt convins că aţi analizat acest proiect.
Aţi observat că este vorba de o schimbare a denumirii administrative a creşei, fiind 
necesar să venim cu această corecţie, adică, „ Proiect tip- Construire CREŞĂ MARE 
care nu era cuprins în HCL 303 din octombrie 2021.
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 303 din 12 octombrie 
2021 în sensul predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.”-S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului necesar în vederea şi pe perioada realizării de către 
”C.N.L”-S.A a obiectivului de investiţii "Proiect tip- Construire CREŞĂ MARE, str. 
Bistriţei, nr.5, municipiul Zalău, Judeţul Sălaj.

Se adoptă hotărârea nr. 2

Dl Bălăjel Teodor - Dacă nu mai sunt discuţii, vă doresc Un An Nou cu sănătate şi 
realizări.!
Mulţumim pentru participare!

PREŞEDINTE DE ŞE 
TEODOR BĂLĂ/i CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 
MARINA-BIANCĂ^AZACAS

/


