
PROCES VERBAL

/V _______

încheiat azi, 21 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: 18 consilieri.
Lipseşte dl consilier Gheorghe Bancea şi dl consilier Mihai Crişan dar 
ulterior.

s-au conectat

La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: d-na Marina Fazacaş - secretar general al 
Municipiului Zalău, d-na Claudia Ardelean - director Direcţia de Administraţie Publică, 
d-na Mariana Cuibuş - director Direcţia Economică, dl Călin Forţ - administrator public 

al Municipiului Zalău, dna Mihaela Onuţan-director Direcţia Resurse Umane, dl D 

Curea - director Direcţia Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, dl 
Vasile Caraba - consilier primar, dl Cristian Dobra - şef serviciu SALA.

Invitaţi: dna Dorina Baboş - director DAS, dl Ştefan Zay- şef serviciu SADP. 
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău în data de 17.06.2022, a anunţului privind convocarea de îndată a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr 800 din 
17.06.2022.

an

Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare 
telefonică şi prin e-mail, în ziua de 17.06.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:

Dl 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 iniţieze procedura de vot.
Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa pe platforma Online.
S-a conectat şi dl consilier Mihai Crişan,
Constat că sunt prezenţi 19 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
începe lucrările.
A

In continuare, am consemnat următoarele:



DI Teodor Bălăjel
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.
DI 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 extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău 

din data de 21 iunie 2022, orele 9.00

1 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi modificarea listei 
de investiţii aprobată pentru anul 2022.

2. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 206/01.07.2021 
pentru redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare 
nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la 
BCR, redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2022, 
actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2022.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietatea publică a 
Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje şi 
copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău pentru 
obiectivul de investiţii ”Pietonizare strada Unirii”.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 118 din 31 martie 2022, transmiterea în administrarea Clubului 
Sportiv ”Sport Club Municipal Zalău” a imobilului Hostel Stadion situat pe str. 
Stadionului nr. 5 din Municipiul Zalău, pentru desfaşur<irea activităţilor specifice, în 
sistemul de educaţie firică şi sport, altele precum şi aprobarea tarifelor ce se vor practica 
în cadrul unităţii de cazare Hostel Stadion.

precum şi
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5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii a 
Clubului Sportiv Sport Club Municipal Zalău organizat ca instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

b.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei 1 la HCL nr. 
384/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 
cadrul Clubului Sportiv Sport Club Municipal Zalău organizat ca instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii a 
Direcţiei de Asistenţă Sociale Zalău.

S.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare "Amenajare 
piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău”.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile/activităţile 
prestate de S.C. Citadin Zalău SJl.L, în baza contractului de delegare 
nr.36269/10.08.2010, aprobate prin HCL 151/12 mai 2022.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de 
iluminat public din Municipiul Zalău prestat de S.C. Citadin Zalău S.R.L în baza 
Contractului de Delegare nr. 45455 din 01.07.2021, aprobate prin HCL 205/01.07.2021 
cu modificările ulterioare.

Diverse

Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi votul pentru ordinea de zi.
Cine este pentru? - 19 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.

1 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi modificarea listei 
de investiţii aprobată pentru anul 2022.

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.
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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 dacă sunt?
Dl consilier Mihai Crişan - Am văzut că se iau de la funcţionare - cinematograf Scala 
150 mii lei şi se transferă la hostel Sport.
De ce se întârzie deschiderea cinematorgrafului Scala?
Dl Teodor Bălăjel - Informaţia pe care o deţinem este că s-a aprobat de către CNI 
ultima dispoziţie şi CNI va declanşa în perioada următoare procedura de recepţie. 
Lucrările sunt finalizate, urmează ca procedura de recepţie să-şi urmeze cursul.
Sperăm ca în luna iulie să facem deschiderea cinematografului având ca invitaţi-artişti 
sălăjeni.
Dna consilier Mihaela Mureşan - Există un termen pentru deschidere?
Dl Teodor Bălăjel - După recepţie, care se va termina în a doua parte a lunii iulie, se 
poate organiza deschiderea.
Dl consilier Alin Guler - La anexa 1 - SADP- sigur se renunţă la maşina de vopsit şi 
se înlocuieşte cu cea de aplicat pastă care este mai eficientă şi mai durabilă în timp?
Dl Teodor Bălăjel - Avem în procedură de achiziţie două maşini. Una pentru aplicat 
marcaje pe străzi şi una pentru ridicarea autovehiculelor de pe domeniul public.
Pentru maşina de aplicat marcaje pe străzi s-au alocat 461 mii lei, sumă insuficientă, de 
aceea este necesară o suplimentare.
Dacă mai sunt intervenţii? Nu sunt.
Rog colegii să lanseze aplicaţia de vot.
S-a conectat şi dl consilier Gheorghe Bancea.
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 rectificarea 
bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi subvenţii, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2022.

*

Se adoptă hotărârea nr. 204
*

Dl Teodor Bălăjel
2.Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 206/01.07.2021 

pentru redistribuirea de sume între unele obiective de investiţii cu finanţare 
nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la
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BCR, redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2022, precum şi 
actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2022.

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 Bălajel - 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 privind modificarea 
anexei 1 la HCL 206/01.07.2021 pentru redistribuirea de sume între unele obiective de 
investiţii cu finanţare nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din 
împrumutul contractat de la BCR, redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru 
anul 2022, precum şi actualizarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 205

Dl Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietatea publică a 

Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje şi 
copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău pentru 
obiectivul de investiţii ”Pietonizare strada Unirii”.

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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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-Vasille Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mibaela Mm'eşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil
Dl Teodor Bălăjel - S-a semnat contractul pentru pietonizarea străzii Unirii care 
include inclusiv lucrări de amenajare a celor două pieţe (p-ţa 1 decembrie 1918 şi p-ţa 
luliu Maniu).
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.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
eliberării terenului proprietatea publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea 
construcţiilor provizorii reprezentând garaje şi copertine, în vederea efectuării unor 
lucrări de interes public în Municipiul Zalău pentru obiectivul de investiţii ”Pietonizare 
strada Unirii”.

Se adoptă hotărârea nr. 206

Dl Bălăjel Teodor
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Zalău nr. 118 din 31 martie 2022, transmiterea în administrarea Clubului 
Sportiv ”Sport Club Municipal Zalău” a imobilului Hostel Stadion situat pe str. 
Stadionului nr. 5 din Municipiul Zalău, pentru desfăşurarea activităţilor specifice, în 
sistemul de educaţie fizică şi sport, altele precum şi aprobarea tarifelor ce se vor practica 
în cadrul unităţii de cazare Hostel Stadion.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Iulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
DI 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?
Dl consilier Alin Guler - Chiar dacă iniţial am fost împotriva acestui demers trebuie să 
recunoaştem că statul român nu are aşa bună administraţie ca şi administraţia loceilă, 
deci voi vota cu DA. Sper să fie mai bine administrat acest obiectiv.
Dl Teodor Bălăjel
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 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 118 din 31 martie 2022, 
transmiterea în administrarea Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Zalău” a 
imobilului Hostel Stadion situat pe str. Stadionului nr. 5 din Municipiul Zalău, pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice, în sistemul de educaţie fizică şi sport, altele 
precum şi aprobarea tarifelor ce se vor practica în cadrul unităţii de cazare Hostel 
Stadion.

Se adoptă hotărârea nr. 207

Dl Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii a 

Clubului Sportiv Sport Club Municipal Zalău organizat ca instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului 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?
Dl consilier Alin Guler - în vechea organigramă nu s-au ocupat toate posturile.
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Nu înţeleg de ce mai trebuie două persoane la contabilitate, respectiv la achiziţii.
Pentru eficientizarea cheltuielilor primăria ar trebui să aibă un compartiment unic care 
să se ocupe de achiziţii centralizate pentru toate instituţiile subordonate.
Dl Teodor Bălăjel - Fiecare instituţie are alocat un buget. Noi suntem preocupaţi să 
dăm valoare banilor, aţi observat că nici jumătate din posturi nu sunt ocupate. Am 
prevăzut în noua organigramă doar posturile administrative la hostel iar pentru CSM 
oferim un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea până vor avea propriul buget. 
Referitor la sistemul centralizat al achiziţiilor, sistemul actual trebuie regândit, presupun 
că este nevoie şi de o nouă legislaţie.
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 aprobarea 
Organigramei şi a Statului de Funcţii a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Zalău
organizat ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 208

Dl Teodor Bălăjel
b.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei 1 la HCL nr. 

384/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 
cadml Clubului Sportiv Sport Club Municipal Zalău organizat ca instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului 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?»
Dl consilier Florin Morar nu participă la acest proiect de hotărâre.
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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 privind modificarea şi 
completarea anexei 1 la HCL nr. 384/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Sport Club Municipal Zalău
organizat ca instituţie publică în subordinea Consiliului Lxical al Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 209

Dl Teodor Bălăjel
V.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii a 

Direcţiei de Asistenţă Sociale Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
DI consilier Iulian-Adrian Popiţ- comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
DI 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 privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de Funcţii a Direcţiei de Asistenţă Sociale Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 210
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Dl Teodor Bălăjel
S.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare "Amenajare 

piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă 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.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
S-a cerut în repetate rânduri de către dumneavoastră şi cetăţeni să acoperim valea 
Zalăului într-o porţiune cât mai mare dar la ora actuală legislaţia nu permite.
Având oportunitate prin PNNR, ne-am gândit să construim piste de biciclete peste aceste 
văi (valea Zalăului, valea Sărmaş şi pârâul Pietriş).
In acest mod vom şi igieniza această zonă şi vom da un aspect plăcut cursurilor de apă. 
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 aprobarea 
depunerii cererii de finanţare "Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă 
din municipiul Zalău".

Se adoptă hotărârea nr. 211

Dl Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile/activităţile

în baza contractului de delegareprestate de S.C. Citadin Zalău S.R.L, 
nr.36269/10.08.2010, aprobate prin HCL 151/12 mai 2022.

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 privind modificarea 
tarifelor pentru serviciile/activităţile prestate de S.C. Citadin Zalău S.R.L, în baza 
contractului de delegare nr.36269/10.08.2010, aprobate prin HCL 151/12 mai 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 212

Dl Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de 

iluminat public din Municipiul Zalău prestat de S.C. Citadin Zalău S.R.L în baza 
Contractului de Delegare nr. 45455 din 01.07.2021, aprobate prin HCL 205/01.07.2021 
cu modificările ulterioare.

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.
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Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
tarifelor aferente serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău prestat de S.C. 
Citadin Zalău S.R.L în baza Contractului de Delegare nr. 45455 din 01.07.2021, 
aprobate prin HCL 205/01.07.2021 cu modificările ulterioare.

Se adoptă' hotărârea nr. 213
*

Diverse
DI consilier Alin Guler — Gurile de canal de pe strada 22 Decembrie 1989 crează 
disconfort cetăţenilor. încă nu s-au găsit soluţii de fixare?
Dl Teodor Bălăjel - Ştim, capacele sunt ale constructorului. După expirarea perioadei 
de implementare vor trece în administrarea CITADIN. Toate problemele semnalate de 
către cetăţeni le transmitem constructorului şi i s-a transmis să găsească soluţii de 
înlocuire. Din păcate avem foarte multe capace montate pe stradă şi aşa va fi şi pe strada 
Porolissum, Bujorilor, Cetăţii.
Dl consilier Alin Guler - Pentru cartierul Ortelec poate fi varianta mutării capacelor pe 
trotuar.
Dl Teodor Bălăjel — Pe trotuare sunt altfel de capace, subteran trec cablurile pentru 
curent, curenţii slabi, canalizarea pluvială, etc.
Această problemă a capacelor rutiere obligatoriu trebuie rezolvată. Am cerut în mod 
insistent constructorului să aibă grijă la capacele din sistemul rutier, de 
cerut proiectanţilor, diriginţilor de şantier să vină cu sisteme performante de împănare a 
capacelor.
Dl consilier Iulian Popiţ - Când se vor finaliza străzile sparte de către Compania de 
Apă?
Dl Teodor Bălăjel - Programul este coordonat de Compania de Apă Someş.
Proiectul are două părţi: - extindere reţele de apă-canal - executant SC Pfeiffer şi 
modernizarea anumitor tronsoane care nu funcţionează.
Termenul de implementare s-a încheiat, firma este în insolvenţă. Ne-au creat foarte mari 
probleme.
Ne-am propus să facem un audit tehnico-economic. Nu putem lăsa oraşul aşa cum arată 
acum.
Vom deschide proces, ne vom judeca cu ei. Dacă am avea o soluţie în instanţă poate că 
s-ar putea accesa un împrumut pentru a rezolva trama stradală.
Avem aproximativ 180 de străzi cuprinse în acest proiect. Noi, am avut toată 
disponibilitatea şi înţelegerea dar lucrurile au mers din ce în ce mai rău - ca exemplu: 
proiectul de modernizare cuprinde şi strada Comeliu Coposu, noi nu am pus uzura 
pentru că aşteptăm de 8 luni să-şi termine lucrarea.

asemenea am
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I-am rugat insistent să finalizeze cel puţin branşamentele, măcar pe DJ 109 C, străzile 
Tudor Vladimirescu, Porolissum, Moigradului, Cetăţii pentru că avem un proiect în 
desfăşurare acolo şi suntem presaţi de timp.
DI consilier Dan Bercean - Pe străzile cuprinse în proiect dar lucrările nu sunt începute, 
se mai face ceva?
Dl Teodor Bălăjel- Noi nu am mai dat avize de spargere. Trebuie rezolvată juridic 
problema cu firma constructoare, oraşul este spart tot iar din proiect nu este realizat nici 
30%.
Dl consilier Dan Bercean - Cetăţenii au impresia că primăria este vinovată.
DI Teodor Bălăjel - La viitoarea şedinţă, mai exact în data de 30 iunie, vom lua în 
discuţie stadiul fizic al implementării reţelei apă-canal.
Vom invita conducerea Companiei de Apă Someş şi Someş Tisa să participe la aceste 
discuţii.
Dl Teodor Bălăjel
Dacă nu mai sunt discuţii declar şedinţa închisă.
Mulţumim pentru participare!

PREŞEDINTE DE^EDINŢĂ) 
TEODOR BĂLĂJEL

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

MARINA-BIANCA^ZACAŞ
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