PROCES VERBAL
încheiat azi, 12 MAI 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de
îndată a Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat ordine şi cu
respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239 din 29.07.2021.
Prezenţa generală la şedinţă: 21 consilieri.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului
Zalău, d-na Marina Fazacaş - secretar general al Municipiului Zalău, dl Gheorghe Popconsilier primar, d-na Mariana Cuibuş -director Direcţia Economică, d-na Claudia
Ardelean - director Direcţia administraţie publică, dl Dan Curea - -director Direcţia
Tehnică, dna Mihaela Onuţan - director Direcţia resurse umane, dl Alexandru Pura director Direcţia Patrimoniu, dl Vlad Petre - arhitect şef, dl Cristian Dobra-şef serviciu
SALA.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului
Zalău în data de 11.05.2022, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 582 din
11.05.2022.
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 11.05.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de
desfăşurare a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:
DI Teodor Bălăjel - preşedinte de şedinţă
Bună ziua!
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 de vot.
Constat că sunt prezenţi 21 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate
începe lucrările.
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In continuare, am consemnat următoarele:
Dl Teodor Bălăjel
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri:
Dl consilier Adrian Iulian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Ionel Ciunt - Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri!
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.
Vă rog să vă exprimaţi prin vot asupra Ordinii de zi.
ORDINE DE ZI
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău
din data de 12 MAI 2022, orele 09,00
Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din 12 mai 2022
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat după
finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a
blocului de locuinţe Dl 11 din municipiul Zalău”.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aprobate prin H.C.L. nr.
8/25.01.2022 pentru serviciile/activităţile prestate de S.C. CITADIN Zalău S.R.L. în
baza Contractului de delegare nr. 36269/10.08.2010.
3. Solicitarea nr.33865/20.04.2022 privind reanalizarea legîilităţii H.C.L. nr.
62/25.02.2022 privind aprobarea eliberării terenului proprietate publică a Municipiului
Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje/copertine, în
vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău, în zona Dumbrava
- bloc D16 - D27, în zona Servirea şi zona Lt. Col. Teofil Moldoveanu - valea Sărmaş.
4.Solicitarea nr. 31815/13.04.2022 privind revocarea parţială a H.C.L. nr.
55/03.05.2000 prin care s-a aprobat documentaţia "Actualizare Plan Urbanistic General
al municipiului Zalău”.
Diverse
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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.
Dna consilier Ioana Tuduce nu a votat.
Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.
Dl Teodor Bălăjel
Vă solicit să anunţaţi interesul personal şi numărul proiectului de hotărâre la care
aveţi un interes personal, astfel cum este definit de art. 228 la alin.l Cod administrativ
şi la care nu veţi participa.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat după
finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a
blocului de locuinţe Dl 11 din municipiul Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier lulian-Adrian 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Devizului general actualizat după finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii
“Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe Dl 11 din municipiul Zalău”.
*

Se adoptă hotărârea nr. 150
Dl Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aprobate prin H.C.L. nr.
8/25.01.2022 pentru serviciile/activităţile prestate de S.C. CITADIN Zalău S.R.L. în
baza Contractului de delegare nr. 36269/10.08.2010.
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas — comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Alin Guler - Vreau să sesizez faptul că mai mulţi cetăţeni au reclamat că
maşina de aspirat şi curăţat străzile nu aspiră doar împăştie praful. Ar trebui verificat
acest lucru.
In proiectul de buget s-a aprobat achiziţionarea de GPS-uri pentru maşinile Citadin? Sau achiziţionat? Sunt instalate pe maşini?
Dl Teodor Bălăjel - Presupun ca a fost o defecţiune. Intenţionăm înnoirea parcului auto
prin fondul de dezvoltare.
Maşinile au instalate GPS-uri şi m toate locaţiile sunt instalate şi camere de
supraveghere.
Dl Ionel Ciunt — încercaţi să vă amintiţi ziua, sa verificăm şi să remediem aceste situaţii
neplăcute.
Dl Teodor Bălăjel
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
/V

Cu 21 voturi ,,pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
tarifelor aprobate prin H.C.L. nr. 8/25.01.2022 pentru serviciile/activităţile prestate de
S.C. CITADIN Zalău S.R.L. în baza Contractului de delegare nr. 36269/10.08.2010.
*

Se adoptă hotărârea nr. 151
Dl Bălăjel Teodor
3. Solicitarea nr.33865/20.04.2022 privind reanalizarea legalităţii H.C.L. nr.
62/25.02.2022 privind aprobarea eliberării terenului proprietate publică a Municipiului
Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje/copertine, în
vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău, în zona Dumbrava
- bloc D16 - D27, în zona Servirea şi zona Lt. Col. Teofil Moldoveanu - valea Sărmaş.
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Dl Teodor Bălăjel
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare respingerea plângerii prealabile nr. 33865/20.04.2022 şi
comunicarea răspunsului la solicitare conform adresei nr. 38096/09.05.2022.
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată respingerea plângerii prealabile nr.
33865/20.04.2022 şi comunicarea răspunsului la solicitare conform adresei nr.
38096/09.05.2022.
Dl Teodor Bălăjel
4.Solicitarea nr. 31815/13.04.2022 privind revocarea parţială a H.C.L. nr.
55/03.05.2000 prin care s-a aprobat documentaţia "Actualizare Plan Urbanistic General
al municipiului Zalău”.
Dl Teodor Bălăjel
Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare respingerea plângerii prealabile nr. 31815/13.04.2022 şi
comunicarea răspunsului la solicitare conform adresei nr. 38389/10.05.2022.
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 21 voturi „pentru” a fost aprobată respingerea plângerii prealabile nr.
31815/13.04.2022 şi comunicarea răspunsului la solicitare conform adresei nr.
38389/10.05.2022.

DIVERSE:
Dl Teodor Bălăjel
Dacă nu mai sunt discuţii declar şedinţa închisă.
Mulţumim pentru participare!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TEODOR BĂLĂJEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
JIINA-BIANCA^EAZACAŞ

