
PROCES VERBAL

încheiat azi, 20 MAI 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 Gheorghe Bancea.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: D-na Claudia Ardelean - director Direcţia 

administraţie publică, d-na Mariana Cuibuş -director Direcţia Economică, dl Claudiu 

Chiş - director adj. Direcţia economică, dl Dan Curea - director Direcţia Tehnică, dna 

Mihaela Onuţan - director Direcţia resurse umane, dna Adina Predescu - şef serviciu 

Direcţia Patrimoniu, dl Vlad Petre - arhitect şef, dl Vasile Caraba - consilier primar, dl 
Cristian Dobra-şef serviciu SALA.
Invitaţi: Dl Alin Oros-director SC Transurbis SA.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău în data de 19.05.2022, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 626 din 
19.05.2022.

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 19.05.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.
A

In continuare, am consemnat următoarele:

Dl 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.
S-a conectat şi domnul consilier Gheorghe Bancea.
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.

1



A

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.
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 Consiliului Local al Municipiului Zalău 

din data de 20 mai 2022, orele 11,00

Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa din 20 mai 2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a 
acordurilor de parteneriat pentru pregătirea şi implementarea proiectelor depuse în 
cadrul PNRR, Componenta 5 Valul renovării.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău a cererii 

de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din 
municipiul Zalău”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău a cererii de 
finanţare “Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale luliu Maniu din municipiul 
Zalău”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de. către Municipiul Zalău 
de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Porolissum şi Şcolii 
Gimnaziale George Coşbuc din municipiul Zalău”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău a cererii de 
finanţare "Construirea de locuinţe nZeb-plus pentru tineri în Municipiul Zalău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău 

de finanţare “Achiziţia de sisteme ITS şi TIC - municipiul Zalău.
Diverse

a cerem

a cerem
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Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pentru ordinea de zi.
Cine este pentru? - 21 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 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 încheierii de către Municipiul Zalău a 
acordurilor de parteneriat pentru pregătirea şi implementarea proiectelor depuse în 
cadrul PNRR, Componenta 5 Valul renovării.

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 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 încheierii 
de către Municipiul Zalău a acordurilor de parteneriat pentru pregătirea şi 
implementarea proiectelor depuse în cadrul PNRR, Componenta 5 Valul renovării.

Se adoptă hotărârea nr. 154

DI Teodor Bălăjel
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău a cererii de 
finanţare “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Tehnologic Mihai Viteazul 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.
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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? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
de către Municipiul Zalău a cererii de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.

Se adoptă hotărârea nr. 155

Dl Bălăjel Teodor
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău a cererii de 
finanţare “Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale luliu Maniu 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 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? - 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 
de către Municipiul Zalău a cererii de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.

Se adoptă hotărârea nr. 156

DI Teodor Bălăjel
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de. către Municipiul Zalău a cererii 
de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Porolissum şi Şcolii 
Gimnaziale George Coşbuc 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 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? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
de către Municipiul Zalău a cererii de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.

* .

Se adoptă hotărârea nr. 157
*
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Dl Teodor Bălăjel
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău a cererii de 
finanţare "Construirea de locuinţe nZeb-plus pentru tineri în 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Aceste locuinţe au un consum redus de energie.
Conform procedurii trebuie să avem o locaţie în suprafaţă de cel puţin 450 de mp, să 

depunem notele de fundamentare, măsuri pentru integrarea tinerilor şi un plan de 
amplasament.
Ca şi locaţie pentru construirea de locuinţe nZEB-plus pentru tineri, ne-am gândit la 
cartierul Ortelec pe zona unde a fost căminul cultural.
Avem alocaţi până în 800 euro/ mp/suprafaţa locuită.
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 
de către Municipiul Zalău a cererii de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.

Se adoptă hotărârea nr. 158

Dl Teodor Bălăjel
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Zalău a cererii de 

finanţare “Achiziţia de sisteme ITS şi TIC - municipiul Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
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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.
Avem o alocare de 1 milion 77 mii de euro, noi ne dorim un sistem integrat pentru 
toate funcţiunile din municipiu care necesită monitorizare.
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 
de către Municipiul Zalău a cererii de finanţare “Creşterea eficienţei energetice a 
Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.

Se adoptă hotărârea nr. 159
•k

DIVERSE:

Dl Teodor Bălăjel
Vă informez că suma cererilor de finanţare se ridică la aproximativ 10 mi^d 

Vă mulţumesc pentru promtitudine şi pentru participare.
Dacă nu mai sunt discuţii declar şedinţa închisă.
Mulţumim pentru participare!

e euro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
TEODOR BALÂMT^^

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

MARINA-BIANCA FAZACAŞf t i
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