
PROCES VERBAL

încheiat azi, 14 IUNIE 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare 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.

Prezenţa generală la şedinţă: 19 consilieri.
Dl consilier Alexandru Bora şi-a dat demisia din funcţia de consilier local al 
municipiului Zalău iar dna consilier Mihaela Mureşan nu a reuşit să se conecteze.

La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului 
Zalău, d-na Claudia Ardelean - director Direcţia de Administraţie Publică, dl Călin Fort 
- administrator public al Municipiului Zalău, dna Mihaela Onuţan-director Direcţia 

Resurse Umane, dl Claudiu Chiş - director adj. Direcţia Economică, d-na Margareta 

Păuşan -şef serviciu Direcţia Economică, d-na Rodica Ciurte - şef serviciu Direcţia 

Tehnică, dna Violeta Conde - şef serviciu TIC, dl Vlad Petre - arhitect şef, dna Ramona 

Butcovan - şef serviciu, dl Cristian Dobra-şef serviciu SALA.
Invitaţi: dl Ştefan Zay- şef serviciu SADP.

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău în data de 09.06.2022, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 753 din 
09.06.2022.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 09.06.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:

DI consilier 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 19 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
începe lucrările.
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In continuare, am consemnat următoarele:
Dl Teodor Bălăjel
S-a conectat şi dna consilier Mihaela Mureşan.
Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri: 
DI 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.
Prezenţă: - 20 de consilieri locali.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa extraordinară Consiliului local al municipiului Zalău din data de 14

IUNIE 2022, orele 9.00

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bora 
Alexandru - Octavian, precum şi vacantarea locului de consilier local.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „PREVENIREA 
RĂSPÂNDIRII SARS COV-2 L3 COLEGIUL NAŢIONAL SILVANIA ZALĂU”, al 
Colegiului Naţional Silvania Zalău.

3. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS-COV-2 la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău” al 
Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
virusului SARS COV-2 în instituţia Grădiniţa cu Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti 
Zalău” al Grădiniţei cu Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti Zalău.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS-Cov-2 la Grădiniţa cu Program Prelungit „Licurici” Zalău” al 
Grădiniţei cu Program Prelungit „Licurici” Zalău.
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6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Materiale pentru prevenirea 
şi protejarea sănătăţii în contextul pandemiei cauzate de Covid-19 pentru Grădiniţa cu 
P.P. „Dumbrava Minunată” Zalău” al Grădiniţei cu P.P. „Dumbrava Minunată” Zalău.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS-COV 2 la Grădiniţa cu Program Prelungit “Ion Creangă” Zalău”, al 
Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă” Zalău.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS COV2 la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău”, al Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 1 Zalău.

9. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Protejarea sănătăţii împotriva 
Covid-19 la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Zalău”, al Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 5 Zalău.

10. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
SARS-COV-2 în cadml Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 Zalău”, al Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 12 Zalău.

11. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS-COV2 la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Zalău” al Grădiniţa 
cu Program Prelungit Pinochio Zalău..

12. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS-COV-2 la Grădiniţa cu Program Prelungit Piticii Isteţi Zalău”, al 
Grădiniţei cu Program Prelungit Piticii Isteţi Zalău.

13. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS-COV2 la Liceul cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău”, al Liceului 
cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău.

14. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS-COV-2 la Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul” - Zalău”, al Liceului 
Tehnologic Mihai Viteazul Zalău.

15. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Protejarea sănătăţii împotriva 
vimsului SARS CoV2 la Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău”, al Liceului Ortodox “Sf. 
Nicolae” Zalău

16. Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului SARS COV2 la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău”, al Liceului 
„Gheorghe Şincai” Zalău..

IV.Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
vimsului Sars-Cov-2 la Şcoala Gimnazială Comeliu Coposu”, al Şcolii Gimnaziale 
Comeliu Coposu Zalău.

IS.Proiect de hotărâre pentm aprobarea proiectului "Prevenirea infectărilor cu 
SARS-COV-2 la nivelul Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” Zalău”, al Şcolii 
Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” Zalău.
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19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 
virusului Sars-Cov-2 la Şcoala Gimnazială Porolissum Zalău”, al Şcolii Gimnaziale 
Porolissum Zalău.

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Procurarea de materiale 
sanitare privind combaterea infectării cu SARS-CoV-2 la Şcoala Gimnazială “Simion 
Bămuţiu” Zalău”, al Şcolii Gimnaziale “Simion Bărnuţiu” Zalău.

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.

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 acest interes personal, astfel cum este definit de art. 228 la alin. 1 Cod administrativ 
şi la care nu veţi participa.
Dl consilier Gheorghe Bancea
Cei care suntem în consiliul de administraţie, fiind vorba de fonduri europene cred că 
nu ar trebui să participăm la vot
Dl Teodor Bălăjel -Dacă nu vă anunţaţi acum neparticiparea vă rog să o faceţi la 
momentul discutării proiectului de hotărâre.
La ordinea de zi avem 20 de proiecte din care 19 proiecte de hotărâre tratează cererile 
de finanţare semnate pentru contractele încheiate în vederea prevenirii răspândirii S ARS 
COV-2.
26 de cereri de finanţare au fost scrise de către unităţile de învăţământ.
Până în prezent s-au semnat 20 de contracte de finanţare, urmând ca restul de 6 contracte 
să fie semnate în perioada următoare.
Vă informez că pentru depunerea cererilor de rambusare în vederea recuperării banilor 
este necesară aprobarea hotarării de consiliu local.

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bora 
Alexandru - Octavian, precum şi vacantarea locului de consilier local.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Iulian-Adrian Popîţ- 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 favorabO.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier 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 - Discuţii?
Vreau să-i mulţumesc domnului consilier Alexandru Bora care a făcut parte şi din 
comisia de urbanism pentru activitatea desfăşurată, pentru ideile promovate, pentru 
abordarea constructivă pe care a avut-o pe perioada activării în cadrul consiliului local. 
Ii doresc succes în activitate.
Dl Ionel Ciunt
Mulţumesc domnului consilier ing. Alexandru Bora pentru ideile constructive cu care a 
venit în cadrul şedinţelor de consiliu local, pentru abordarea constructivă pe care a avut- 
o. Sper ca noul consilier local să aibă acelaşi spirit civic şi aceeaşi determinare de a veni 
cu idei constructive pentru dezvoltarea oraşului.
Dl Teodor Bălăjel
Dacă mai 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 constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de 
consilier local al domnului Bora Alexandru - Octavian, precum şi vacantarea locului de 
consilier local.

Se adoptă hotărârea nr. 184

Dl Teodor Bălăjel
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „PREVENIREA

RĂSPÂNDIRII SARS COV-2 L3 COLEGIUL NAŢIONAL SILVANIA ZALĂU”, al 
Colegiului Naţional Silvania Zalău.

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 - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier 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
Vă rog să vă anunţaţi intereseul personal privind neparticiparea la vot.
Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Gheorghe Taloş - Se pare că s-a înţeles greşit această neparticipare la votul 
proiectelor. Noi suntem reprezentanţi în consiliile de administraţie ale şcolilor. 
Proiectele supuse dezbaterii vin în favoarea unităţilor de învăţământ, nu în defavoarea 
acestora cu implicarea în mod direct al consiliului local.
Ar trebui să avem participare la vot. Aceste proiecte vin în sprijinul unităţilor de 
învăţământ, deci prin votul nostru sprijinim activitatea acestora.
Dna Claudia Ardelean - Bună ziua.
Potrivit Codului administrativ alesul local este obligat să se abţină de la emiterea sau 
participarea la emiterea deciziei atunci când decizia respectivă ar putea să producă un 
folos material pentru sine sau pentru soţul/soţia şi rudele până la gradul II inclusiv. De 
asemenea ne regăsim în situaţia unui conflict de interese în situaţia în care decizia 
priveşte o relaţie patrirnonială între alesul local şi persoană fizică/juridică de la care 
acesta obţine venituri. în situaţiile enumerate în Codul administrativ, în opinia mea 
apreciez că adoptarea acestor proiecte nu ar genera un posibil conflict de interese. Sigur, 
decizia este a dumneavoastră.
Dl consilier Florin Morar - în calitate de director sau cum este doamna loanaTuduce
în calitate de manager de proiect, neparticiparea la vot este îndreptăţită?
Dna Claudia Ardelean - în această situaţie, da, este justificată neparticiparea. în
situaţia în care dumenavoastră luaţi decizia în calitate de reprezentant în consiliului de
administraţie nu este dar în calitate de director, da, s-ar justifica neparticiparea.
Dl consilier Mihai Crişan — Eu susţin ceea cea spus domnul Taloş, nu m-am retras
niciodată de la vot chiar dacă am făcut parte din consiliul de administraţie. M
informat şi putem vota, nu este conflict de interese. Trebuie să ne implicăm, altfel ce rol
am mai avea în consiliile de administraţie?>
Dl consilier Gheorghe Bancea - Ştiţi că în adresa primită de la ANI scrie că dacă 
suntem angajaţi ai şcolii sau avem vreo relaţie cu şcoala, nu participăm la vot.
Dl Teodor Bălăjel — Lăsăm la latitudinea dumneavoastră deşi lucrurile sunt definite 
clar. Dacă sunt colegi care îşi anunţă interesul personal privind neparticiparea la vot? 
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Dl consilier Florin Morar nu participă la acest proiect de hotărâre.
Doamna consilier Ioana Tuduce nu participă la acest proiect de hotărâre.

-am
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Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de 
consilier local al domnului Bora Alexandru - Octavian, precum şi vacantarea locului de 
consilier local.

Se adoptă hotărârea nr. 185

Dl Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ’Trevenirea răspândirii 

virusului SARS-COV-2 la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău” al 
Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău.

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.
DI consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
DI consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil 
Dl Teodor Bălăjel 
Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea nu participă la acest proiect de hotărâre.
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre aprobarea proiectului 
”Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu 
Ilarian Zalău” al Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 186
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Dl Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Prevenirea răspândirii 

virusului SARS COV-2 în instituţia Grădiniţa cu Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti 
Zalău” al Grădiniţei cu Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
DI 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? 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 pentru aprobarea 
proiectului ’Trevenirea răspândirii virusului SARS COV-2 în instituţia Grădiniţa cu 
Program Prelungit Căsuţa cu Poveşti Zalău” al Grădiniţei cu Program Prelungit Căsuţa 
cu Poveşti Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 187

DI Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Prevenirea răspândirii 

virusului SARS-Cov-2 la Grădiniţa cu Program Prelungit „Licurici” Zalău” al 
Grădiniţei cu Program Prelungit „Licurici” Zalău.

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.
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Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier 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? 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 pentru aprobarea 
proiectului ’Trevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2 la Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Licurici” Zalău” al Grădiniţei cu Program Prelungit „Licurici” Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 188

Dl Teodor Bălăjel
b.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Materiale pentru prevenirea 

şi protejarea sănătăţii în contextul pandemiei cauzate de Covid-19 pentru Grădiniţa cu 
P.P. „Dumbrava Minunată” Zalău” al Grădiniţei cu P.P. „Dumbrava Minunată” Zalău.

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 - 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? 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.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului "Materiale pentru prevenirea şi protejarea sănătăţii în contextul pandemiei 
cauzate de Covid-19 pentru Grădiniţa cu P.P. „Dumbrava Minunată” Zalău” al 
Grădiniţei cu P.P. „Dumbrava Minunată” Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 189

Dl Teodor Bălăjel
V.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului SARS-COV 2 la Grădiniţa cu Program Prelungit “Ion Creangă” Zalău”, al 
Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă” Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Iulian-Adrian Popîţ- 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? 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 pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2 la Grădiniţa cu Program 
Prelungit “Ion Creangă” Zalău”, al Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă” 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 190

Dl Teodor Bălăjel
S.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului SARS COV2 la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău”, al Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 1 Zalău.
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
DI 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? 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 pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului SARS COV2 la Grădiniţa cu Program 
Prelungit nr. 1 Zalău”, al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 1 Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 191

Dl Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Protejarea sănătăţii împotriva 

Covid-19 la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Zalău”, al Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 5 Zalău.

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

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului "Protejarea sănătăţii împotriva Covid-19 la Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr. 5 Zalău”, al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5 Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 192

Dl Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

SARS-COV-2 în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 Zalău”, al Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 12 Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier lulian-Adrian Popîţ- 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 favorabili
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? 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 pentru aprobarea 
proiectului Prevenirea răspândirii SARS-COV-2 în cadrul Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 12 Zalău”, al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 Zalău.
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Se adoptă hotărârea nr. 193

Dl Teodor Bălăjel
11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului SARS-COV2 la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Zalău” al Grădiniţa 

cu Program Prelungit Pinochio Zalău.

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 favorabS.
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? 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 pentru aprobarea 

proiectului "Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2 la Grădiniţa cu Program 

Prelungit Pinochio Zalău” al Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 194

Dl Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului SARS-COV-2 la Grădiniţa cu Program Prelungit Piticii Isteţi Zalău”, al 
Grădiniţei cu Program Prelungit Piticii Isteţi Zalău.

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

Dl Teodor Bălăjel
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 pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 la Grădiniţa cu Program 
Prelungit Piticii Isteţi Zalău”, al Grădiniţei cu Program Prelungit Piticii Isteţi Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 195

Dl Teodor Bălăjel
13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului SARS-COV2 la Liceul cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău”, al Liceului 
cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău.

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
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Dl Teodor Bălăjel
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 pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2 la Liceul cu Program Sportiv 
„Avram lancu” Zalău”, al Liceului cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 196

Dl Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului SARS-COV-2 la Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul” - Zalău”, al Liceului 
Tehnologic Mihai Viteazul Zalău.

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? 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 pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 la Liceul Tehnologic "Mihai 
Viteazul” - Zalău”, al Liceului Tehnologic Mihai Viteazul Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 197
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Dl Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Protejarea sănătăţii împotriva 

virusului SARS CoV2 la Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău”, al Liceului Ortodox “Sf. 
Nicolae” Zalău

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? 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 pentru aprobarea 
proiectului "Protejarea sănătăţii împotriva virusului SARS CoV2 la Liceul Ortodox “Sf. 
Nicolae” Zalău”, al Liceului Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău

Se adoptă hotărârea nr. 198

Dl Teodor Bălăjel
Ib.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului SARS COV2 la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău”, al Liceului 
„Gheorghe Şincai” Zalău.

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 favorabO.

16



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

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului SARS COV2 la Liceul Pedagogic 
„Gheorghe Şincai” Zalău”, al Liceului „Gheorghe Şincai” Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 199

Dl Teodor Bălăjel
17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului Sars-Cov-2 la Şcoala Gimnazială Comeliu Coposu”, al Şcolii Gimnaziale 
Comeliu Coposu Zalău.

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? 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.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2 la Şcoala Gimnazială Corneliu 
Coposu”, al Şcolii Gimnaziale Corneliu Coposu Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 200
*

Dl Teodor Bălăjel
IS.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea infectărilor cu 

SARS-COV-2 la nivelul Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” Zalău”, al Şcolii 
Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” Zalău.

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 - 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? Nu sunt.

9

Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul. 
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă?Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

I *

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea infectărilor cu ŞARS-COV-2 la nivelul Şcolii Gimnaziale 
“Gheorghe Lazăr” Zalău”, al Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Lazăr” Zalău.

I *
1

Se adopta hotărârea nr. 201
■ i *

Dl Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Prevenirea răspândirii 

virusului Sars-Cov-2 la Şcoala Gimnazială Porolissum Zalău”, al Şcolii Gimnaziale 
Porolissum Zalău.
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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.

9

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? 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 pentru aprobarea 
proiectului "Prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2 la Şcoala Gimnazială 
Porolissum Zalău”, al Şcolii Gimnaziale Porolissum Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 202

Dl Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Procurarea de materiale 

sanitare privind combaterea infectării cu SARS-CoV-2 la Şcoala Gimnazială “Simion 
Bărnuţiu” Zalău”, al Şcolii Gimnaziale “Simion Bărnuţiu” Zalău.

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.
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Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - 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? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului "Procurarea de materiale sanitare privind combaterea infectării cu SARS- 
CoV-2 la Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Zalău”, al Şcolii Gimnaziale “Simion 
Bărnuţiu” Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 203
*

DIVERSE:

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

PREŞEDINTE DE^EDINŢĂ, 
TEODOR BĂi/ăJEL

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

MARINA-BIANCA FAZACAŞ
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