PROCES VERBAL
încheiat azi, 19 APRILIE 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; 20 consilieri.
Lipseşte dl consilier Mihai Crişan
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 Călin Fort 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, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, dl
Cristian Dobra-sef serviciu.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului
Zalău în data de 19.04.2022, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 438 din
19.04.2022.
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 19.04.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de
desfăşurare a şedinţei,
în continuare, am consemnat următoarele:
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Dl consilier Nicolae Fazakas - 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.
Constat că sunt prezenţi 20 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate
începe lucrările.
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In continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Nicolae Fazakas
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 19 APRILIE 2022, orele 10,00
Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din 19 aprilie 2022
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce
şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada aprilie - iunie 2022.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei
energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Şincai din municipiul Zalău - etapa 2” .
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei
energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu - corp B şi sala de sport din municipiul
Zalău”.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Creşterea eficienţei
energetice a Şcolii Gimnaziale Simion Bămuţiu din municipiul Zalău”.
5.Solicitarea nr. 25811 din 23.03.2022 a d-lui Duscas loan.
6.Solicitarea nr. 26457 din 25.03.2022 de revocare a HCL nr. 276/30.09.2021
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire
imobil cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi
pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente
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utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale”, str. Tipografilor nr. 5, beneficiar Ansamblul
BVA Design SRL.
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 consilier Nicolae Fazakas
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce
şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada aprilie - iunie 2022.
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 - Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea unui nou
preşedinte de şedinţă.
Dl consilier Nicolae Fazakas - îl propun pe domnul Teodor Bălăjel.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Dacă mai sunt propuneri?
Dna consilier Gabriela Olar - îl propun pe domnul consilier Alin Guler.
Dl consilier Nicolae Fazakas - S-a conectat si domnul consilier Mihai Crisan.
Dl Teodor Bălăjel nu participă.
Supun la vot propunerile în ordinea în care au fost făcute propunerile.
Vă rog să lansaţi procedura de vot pentru dl consilier Teodor Bălăjel.
>
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Cine este pentru? - 12 voturi. împotrivă? - 4 voturi ( Alin Guler, Gabriela Olar,
Ramona Goga, Zoltan Takacs). Abţineri? - 4 voturi (Mihaela Mureşan, Gheorghe
Bancea, Mihai Crişan, Alexandru Bora).
Cu 12 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău
în perioada aprilie - iunie 2022.
Se adoptă hotărârea nr. 121
*
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DI Teodor Bălăjel -Bună ziua! Vă mulţumesc pentru încrederea acordată!
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei
energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Şincai din municipiul Zalău - etapa 2” .
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier lulian-Adrian Popit- 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 Gheorghe Bancea —Aş dori să intervin la toate cele trei proiecte care
vizează depunerea pentru reabilitarea termică a celor trei unităţi de învăţământ.
Celelalte unităţi de învăţământ Şcoala Comeliu Coposu, luliu Maniu, Porolissum nu
intră în acest program?
Dl Teodor Bălăjel - Ştiţi că acest program are o prealocare de bani. Apreciem că aceste
şcoli: Simion Bămuţiu, Mihai Eminescu şi Gheorghe Şincai cu corpul A,B şi cantina
sunt cele care se califică cel mai bine pentru acest program componenta - valul renovării
şi desigur şi pentru celelalte şcoli vom scrie proiecte pe Programul Operaţional
Regional. Aici este primul venit primul servit în cadrul sumei alocate.
Suma alocată este de aproximativ de 13,72 milioane de euro pe componenta - valul
renovării moderate iar la valul renovare aprofundată suma alocată este de aproximativ
1,9 milioane euro.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Eu am intervenit datorită faptului că şcolile amintite
nu au beneficiat niciodată de investiţii de asemenea anvergură.
Dna consilier Gabriela Olar — Şcoala luliu Maniu de doi ani este pe listă. Unele şcoli
tot primesc finanţare. Tot mi se spune că nu au deviz unele şcoli.
Ar trebui să prioritizaţi şcolile.
Dl Teodor Bălăjel - Pentru a accesa acest program trebuie să avem o expertiză de
structură, un audit energetic. Nu este vorba de deviz.
Dl Ionel Ciunt — Dornnilor consilieri! Aici este vorba de o cursă contracrbnometru
pentru acest program. în şedinţa de azi am depus proiectele de hotărâre cu finanţarea
unităţilor de învăţământ care au documentaţia cea mai bine pregătită în ideea de a nu fi
respins proiectul. De aceea am convocat şi această şedinţă de îndată. Asta nu înseamă
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că restul şcolilor nu vor intra pe programe de finanţare. Vor intra pe celelalte programe.
Asta am încercat, să le prioritizăm. Criteriul de bază a fost că aceste şcoli au avut cea
mai bună documentaţie.
Dl Teodor Bălăjel - Vă informez că în toamnă o să mai fie o sesiune pe PNNR şi vor
intra si alte scoli.
i
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot. Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe
Şincai din municipiul Zalău - etapa 2”.
Se adoptă hotărârea nr. 122
Dl Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei
energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu - corp B şi sala de sport din municipiul
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 Ţeodor Bălăjel
Aici o să propunem spre renovare atât sala de sport cât şi corpul B.
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
depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai
Eminescu - corp B şi sala de sport din municipiul Zalău”.
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Se adoptă hotărârea nr. 123

Dl Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Creşterea eficienţei
energetice a Şcolii Gimnaziale Simion Bămuţiu din municipiul 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 oijganizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii jpublice, 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 - în renovare fmanţarea nu este aşa consistentă ca şi la modernizare.
La internatul Voievod Gelu dorim modernizarea internatului.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Da, este foarte importantă modernizarea internatelor.
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
depunerii proiectului "Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Simion
Bămuţiu din municipiul Zalău”.
Se adoptă hotărârea nr. 124
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DI Teodor Bălăjel
5.Solicitarea nr. 25811 din 23.03.2022 a d-lui Duscas loan.
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.
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? Nu sunt.
Vă propun formularea şi comunicarea răspunsului conform adresei nr.
32553/14.04.2022 ataşată la materialul de pe ordinea de zi.
Dna consilier Ramona Goga - Nu am văzut să fie ataşată la proiect o decizie medicală.
Ce s-a anexat la proiect nu imi este foarte clar.
Dna Mihaela Onuţan - Decizia medicală a domnului mai sus menţionat nu se depune
deoarece conţine date cu caracter personal asupra persoanei respective, motiv pentru
care nu am expus-o pe site.
Documentele ataşate au fost - decizie medicală asupra capacităţii de muncă pe care am
şi invocat-o în referat inclusiv prevederea din legislaţie în baza căruia şi-a pierdut
capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite, respectiv accidentelor care nu au
legătură cu munca. Acesta este un articol prevăzut în decizia medicală a domnului,
respectiv fişa de boală profesională întocmită de către cei de la DSP în baza căreia a
beneficiat de toate drepturile de natură salariată pe perioada în care a fost angajatul
Poliţiei Locale Zalău.
Dl Teodor Bălăjel —A despus o solicitare în baza unei legi iar actele medicale prevăd
altă lege.
Această solicitare trebuie votată.
Dacă nu mai sunt discuţii, rog colegii să lanseze aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul.
Cine este pentru? - 15 voturi. împotrivă? - 1 vot (Alexandru Bora). Abţineri? - 5 voturi(
Ramona Goga, Gabriela Olar, Alin Guler, Zoltan Tacaks, Bogdan Zsolt).
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Cu 15 voturi „pentru” ne menţinem răspunsul dat la solicitarea nr. 32553 din 14.04.2022.
DI Teodor Bălăjel
6.Solicitarea nr. 26457 din 25.03.2022 de revocare a HCL nr. 276/30.09.2021
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire
imobil cu funcţiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile şi
pietonale, căi de acces, amenajare spaţii verzi, împrejmuire teren, realizare branşamente
utilităţi, operaţiuni cadastrale/notariale”, str. Tipografilor nr. 5, beneficiar Ansamblul
BVA Design SRL.
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.
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? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 4 voturi(Ramona Goga,
Gabriela Olar, Alin Guler, Zoltan Tacaks).
Cu 17 voturi „pentru” ne menţinem HCL 276/30.09.2021.

DIVERSE:
Dna consilier Gabriela Olar -Am ridicat o problemă cu fântânile arteziene existente
în municipiul Zalău. Am trimis solicitare spre DSP şi Citadin.
îl rog pe domnul director de la Citadin să ia legătura cu DSP-ul, să ne furnizeze aceste
analize pe care le dorim efectuate şi actualizate pentru toate fântânile arteziene astfel
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încât dânşii să poată aplica plăcuţe prin care cetăţenii din Zalău să poată fi informaţi a
ceea ce consumă.
Desigur, dacă analizele unor fântâni arteziene nu sunt în limitele normale,
dumneavoastră ar trebui să le închideţi' şi să informaţi cetăţenii asupra acestor
consecinţe.
De asemenea unele dintre ele au nevoie de igienizare şi aranjare.
Rugămintea mea este să nu neglijăm această problemă.
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Dl Teodor Bălăjel - Vom face acele analize şi vom informa cetăţenii, vom aplica şi
acele plăcuţe cu analiza apei, doar că nu le vom putea închide.
Dacă nu mai sunt discuţii declar şedinţa închisă.
Mulţumim pentru participare!

PREŞEDINTE DE ŞED
TEODOR BĂLĂJEL

CONTRASEMNEAZĂ
\ SECRETAR GENERAL,
i MARINA-BIANCA FĂZACAS
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