
PROCES VERBAL

încheiat azi, 25 Februarie 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Zalău care s-a desfăşurat cu participarea fizica şi 
cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239 din 29.07.2021.

Prezenţa la şedinţă: 20 consilieri.
Lipseşte: dl consilier Bogdan Zsolt.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului 
Zalău, dl Călin Fort - Administrator Public, d-na Marina Fazacaş 

general al Municipiului Zalău, d-na Cuibuş Mariana -director Direcţia Economică, 
dl Claudiu Chiş- director adj. Direcţia Economică, dl Gheorghe Pop - consilier al 
primarului, dna- Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse Umane, dl Dan Curea- 

director Direcţia Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia Patrimoniu, dl Petre 

Vlad - arhitect şe, d-na Violeta Conde- şef serviciu TIC, reprezentanţii presei.
Invitaţi: dna Dorina Baboş-director DAS, dl Vasile Stan-Ocolul Silvic, dl 

Ştefan Zay-SADP, dl Kulcsar-SC Citadin.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului 
Zalău, în data de 21.02.2022, a anunţului de convocare a Consiliului Local. întocmit 
în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 192 din 21.02.2022, precum 
şi prin intermediul presei locale (ordinea de zi a şedinţei, informaţii privind data. 
locul, ora şedinţei au fost publicate integral în ziarul local Graiul Sălajului).

Convocarea consilierilor la lucrăiile şedinţei s-a asigurat prin comuniciire 
telefonică şi.prin e-mail, în ziua de 21.02.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului 
de desfăşurare a şedinţei, 
în continuare, am consemnat următoarele:

secretarul

Dl Teodor Bălăjel - preşedinte de şedinţă 

Bună ziua şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi.

Declar deschise lucrările şedinţei extraordintire a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, constatând că sunt prezenţi 20 consilieri ai Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, astfel încât consiliul să poată lucra valabil, cvorumul legal este de minim 11
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consilieri locali.
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Teodor Bălăjel, dl consilier Gheorghe Bancea, 
dl consilier Dan Bercean, dl consilier Alexandru Bora, dl consilier Claudiu Bujor, dl 
consilier Mihai Crişan, dl consilier Râul Dragoş, dl consilier Nicolae Fazakas, dna 

consilier Amalia Găvriluţ, dna consilier Ramona Goga, dl consilier Alin Guler, dl 
consilier Alexandru Lakatos, dl consilier Rorin Morar, dna consilier Mihaela 

Mureşan, dna consilier Gabriela Olar, dl consilier Iulian Popiţ, dl consilier Io£in 

Şerban, dl consilier Zoltan Takacs, dl consilier Gheorghe Taloş, dna consilier Ioana 

Tuduce.

DI Ionel Ciunt - Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri!
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Zalău aşa cum aţi primit-o fiecare dintre dumneavoastră.

ORDINE DE ZI
pentru şedinţa extrordinară a Consiliului local al municipiului Zalău 

din data de 25 februarie 2022, orele 9.00

Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din data de 25.02.2022

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi 
a membrilor supleanţi, în comisiile de evaluare a probei de interviu, în vederea 
organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare 
şi selecţionare şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a solicitărilor de finanţare 
a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale de utilitate publică.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic şi didactic auxilieir care solicită decontarea cheltuielilor pentru 
deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă pentru luna ieinuarie 2022.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 - Programul 
investiţiilor din sarcina delegatului, a Contractului de Delegare nr. 45455 din 
01.07.2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 205/01.07.2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 
faza PT, pentru obiectivul de investiţii ’Tietonizare strada Unirii”.
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6.Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a unor 
cheltuieli aferente proiectului "Special Zalău - Servicii Publice Electronice de 
Calitate şi Integrate pentru Administraţia Locală a Municipiului Zalău”, cod 
SIPOCA/SMIS 126302.

T.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea 
publică/privată a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în concesiunea SC 
Citadin Zalău SRL şi în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului 
Public Zalău în baza Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 90443 
din 21.12.2021.

S.Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la 
plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Zalău, acordată 
contribuabilului SC Vila Vlad Resort SRL potrivit HCL nr. 233/29.07.2021.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a 
unui Protocol de Parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj şi Şcoala 
Gimnazială „luliu Maniu” Zalău în vederea derulării Proiectului de Parteneriat 
Educaţional Judeţean pentru reducerea violenţei fizice şi psihologice în unităţile de 
învăţământ preuniversitar.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor 
fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului Zalău de dl. Mezei Vlad.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Local 
nr. 386 din 16 decembrie 2021 şi a Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 
din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferente lucrărilor de modernizare a străzii Mircea cel Batran (din intersecţia cu str. 
Ştefan cel Mare), Municipiul Zalau, judeţul Salaj.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării la domeniul privat al 
Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 2646 mp (în acte 2590 mp) situat în 
intravilanul municipiului Zalău, înscris în Cartea Funciară nr. 6677 Zalău, nr.top. 
1827/1/2.

14.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 15240 
din 28.03.2012 încheiat între Municipiul Zalău şi Societatea Handicapaţilor Zalău, 
având ca obiect transmiterea în folosinţă gratuită, spaţiul situat pe str. Sf. Vineri, nr. 
10/D şi 10/C, bl. lAIFO, ap. 13 din corp B şi C, în suprafaţă de 399,55 mp, 
proprietate privată a Municipiului Zalău.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate 
publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând 
garaj e/copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul 
Zalău, în zona Dumbrava - bloc D16-D27, în zona Servirea şi zona Lt. Col. Teofil 
Moldoveanu - valea Sărmaş.
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Diverse

Dl Ionel Ciunt
Supun spre aprobare ordinea de zi sub forma pe care aţi primit-o fiecare dintre 
dumneavoastă. V-aş ruga să vă pronunţaţi prin vot dacă sunteţi de acord cu această 
ordine de zi propusă.
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 un interes personal, astfel cum este definit de art. 228 la alin.l Cod 
administrativ şi la care nu veţi participa.
Dna consilier Ioana Tuduce nu participă la proiectul de hotărâre nr. 1.
Dl consilier Florin Morar nu participă la proiectul de hotărâre nr. 3.
Dl consilier Gheorghe Bancea nu participă la proiectul de hotărâre nr. 3.
Dl consilier Teodor Bălăjel nu participă la proiectul de hotărâre nr. 11.

1 .Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi 
a membrilor supleanţi, în comisiile de evaluare a probei de interviu, în vederea 
organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

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 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 observaţii?
Articolul 1 al acestui proiect de hotărâre se va adopta prin procedura de vot 
secret.
Rog comisia tehnică să distribuie buletinele de vot iar pe dumneavoastră vă rog 
să vă exprimaţi votul.
Dl Ionel Ciunt - Sunt colegi care fac parte din Consiliile de Administraţie a 
unităţilor de învăţământ.
Dl Teodor Bălăjel - Invit membrii Comisiei Juridice să constate modul de 
exprimare a votului şi să centralizeze rezultatul acestuia în prezenţa d-nei secretar
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general.
Preşedintele Comisiei Juridice anunţă rezultatul votului secret conform PV de 

stabilire a rezultatului votului secret.

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 25.02.2022

pentru STABILIREA REZULTATULUI VOTURILOR exprimate secret 
privind propunerea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local şi a membrilor 
supleanţi, în comisiile de evaluare a probei de interviu, în vederea organizării şi 
desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Reprezentantul 
Consiliului Local

Membru supleantOpţiunea
exprimată
(DA/NU)

Opţiunea
exprimată
(DA/NU)

Nr. Denumirea unităţii 
învăţământ şi adresa

de
crt

Grădiniţa 
Prelungit 
Minunată"
Viitorului, nr.3

Program 
"Dumbrava

loc. Zalău, str.

cu
Ciulea Simona DA Radu Geanina DA1.

Grădiniţa 
Prelungit Nr. 5 loc. Zalău, str. 
Kossuth Lajos, nr. 73

Programcu
Puşcaşloan DA Şerban Carmen2. DA

Şcoala Gimnazială "luliu 
Maniu" loc. Zalău, b-dul Mihai 
Viteazul nr. 35

Radu Geanina3. DA Dan Gabriela DA

Şcoala
"Porolissum" loc. Zalău, str. 
Porolissum nr. 9

Gimnazială
Dan Gabriela4. DA Şerban Carmen DA

Şcoala Gimnazială "Gheorghe
Lazăr" loc. Zalău, str. Gheorghe 
Lazăr, nr.3

Contraş Claudia5. DA Onuţan Mihaela DA

Şcoala Gimnazială "Mihai
Eminescu" loc. Zalau, str. 
Crisan nr. 15/A

Păuşan Margareta6. DA Onuţan Mibaela DA

Liceul Tehnologic "Mihai
Viteazul" loc. Zalău, str.T. 
Vladimirescu, nr. 5

Ciurte Rodica7. DA Dănuţ
Curea

Cosmin DA

Liceul Tehnologic "Voievodul
Gelu" loc. Zalău, str.Simion 
Bărnuţiu, nr.51

Chiş Marius8. DA Şerban Carmen DA

Centrul Judeţean de Excelenţă
loc. Zalău, str. Unirii, nr.l9. Onuţan Mihaela DA Şerban Carmen DA

5



Cu 19 voturi a fost votat art. 1

Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre, fără art. 1 care s-a aprobat prin vot secret. 
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local şi a membrilor supleanţi, în comisiile de evaluare 
a probei de interviu, în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat.

Se adoptă hotărârea nr. 48

DI Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare 

şi selecţionare şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a solicitărilor de finanţare 
a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale de utilitate publică.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier lulian-Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas- comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier 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 observaţii?

Articolul 1 şi 2 al acestui proiect de hotărâre se vor adopta prin 
procedura de vot secret.
Dl Ionel Ciunt
Comisia la care facem referire în acest proiect de hotărâre a funcţionat din 2018 sub 
o altă componenţă. Doi membri din comisia de evaluare şi selecţionare şi un membru 
din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu mai sunt în structura Consiliului Local. 
Comisiile trebuie actualizate cu persoane care fac parte din Consiliul Local.
Dl Claudiu Bârsan a făcut parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor dar 
mai face parte din structura Consiliului Local iar la comisia de evaluare şi 
soluţionare dl Hosu Marin s-a pensionat.

nu
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A

In calitate de iniţiator al acestui proiect fac următoarele propuneri:
Pentru comisia de evaluare şi soluţionare îl propun pe domnul lonuţ Dârjan şi rămân 
cei doi reprezentanţi, Alexandru Lakatos-consilier local şi Doina Cociş-director la 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj.
Pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor propunerea mea este: dl Dan Culic 
reprezentant al muzeului, Dl Gheorghe Taloş-consilier local şi dl Titus Câmpean- 
director al Liceului de Artă. .
Dacă mai aveţi alte propuneri?
Dl consilier Mihai Crisan
Pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor o propun ca reprezentantă a consiliului 
local pe doamna Mihaela Mureşan.
Dl Teodor Bălăjel
Rog comisia tehnică să întocmească şi să distribuie buletinele de vot iar pe 
dumneavoastră vă rog să vă exprimaţi votul.

Procedura de vot: pe buletinul de vot se va scrie cuvântul "DA" SAU „NU” 
în dreptul propunerii.

Lipsa opţiunii precum şi înscrierea ambelor cuvinte (da şi nu) se consideră
vot nul.

Invit membrii Comisiei Juridice să constate modul de exprimare a votului şi 
să centralizeze rezultatul acestuia în prezenţa d-nei secretar general.

Preşedintele Comisiei Juridice anunţă rezultatul votului secret conform PV 
de stabilire a rezultatului votului secret.

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 25.02.2022

pentru STABILIREA REZULTATULUI VOTURILOR exprimate secretm
A. privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare şi selecţionare a 

solicitărilor de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
de utilitate publică, în locul dlui Hosu Marin

Numele şi prenumele candidatuluiNr.crt. Opţiunea
exprimată
DA

1. lonuţ Dârjan 20
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B. privind desemnarea a 2 noi membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
formulate cu privire la evaluare şi selecţionarea solicitărilor de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale de utilitate publică

Opţiunea
exprimată

Numele şi prenumele candidatuluiNr.crt.

DA
Gheorghe Taloş1. 11
Mihaela Mureşan2. 10

3. Titus Câmpean 19

Se adoptă art. 1 şi 2 în conformitate cu procesul-verbal.
Supun spre aprobare art. 3 şi 4 din proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” au fost adoptate articolele 3 şi 4 din proiectul de 
hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare şi 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a solicitărilor de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale de utilitate publică.

Se adoptă hotărârea nr. 49

Dl Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru 
deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă pentru luna ianuarie 2022.

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 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 observaţii?
Domnii consilieri Florin Morar şi Gheorghe Bancea nu participă la acest proiect de 
hotărâre.
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită 
decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de 
muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna ianuarie 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 50

Dl Teodor Bălăjel
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 - Programul 

investiţiilor din sarcina delegatului, a Contractului de Delegare nr. 45455 din 
01.07.2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 205/01.07.2021.

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 Teodor Bălăjel- Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Anexei nr. 6 - Programul investiţiilor din sarcina delegatului, a Contractului de 
Delegare nr. 45455 din 01.07.2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
205/01.07.2021.

Se adoptă hotărârea nr. 51
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Dl Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 

faza PT, pentru obiectivul de investiţii ”Pietonizare strada Unirii”.

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 observaţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - Aveţi un plan pentru decongestionarea traficului de 
pe bulevard şi străzile adiacente având în vedere pietonizarea străzii Unirii?
Sunt instituţii publice, unităţi de învăţământ, societăţi private care au nevoie de acces 
auto.
Dl Teodor Bălăjel- Da, există un studiu de trafic care tratează acest aspect.
Ne-am gândit inclusiv la suplimentarea numărului de parcări precum şi la intrările 
maşinilor de ugenţă (ambulanţă, pompieri, poliţie).
Lucrurile vor fi bine reglementate pentru a nu crea probleme referitoare la trafic.
Dl consilier Alexandru Bora - în zonă există înjur de 12 agenţi economici, 5 bănci, 
blocuri de locatari plus un restaurant. Nu ştiu dacă bulevardul sau str. Oros o să 
reuşească să preia traficul.
Dl Teodor Bălăjel - Totul este reglementat. Sunt oraşe care au de mult zonă 
pietonală şi se descurcă.
Dl Ionel Ciunt - Va fi un program obligatoriu de respectat, un program de acces al 
maşinilor pentru unităţi. Suntem destul de avansaţi în aplicarea pentru un proiect 
Smart City (fluidizcU’e auto, acces piste biciclete, etc).
Vom încuraja circulaţia cu mijloacele de transport în comun pentru că nici o 
administraţie nu are capacitatea de a rezolva problema parcărilor pentru toate 
maşinile.
Ar fi absurd să nu recunoaştem că încărcătura auto a oraşului este peste posibilitatea 
parcărilor.
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Conceptul de pietonizare a mai fost discutat. S-a aşteptat un an de zile pentru 
primirea avizelor. S-a discutat cu societăţi de specialitate care ştiu ce înseamnă 
fluidizarea traficului şi cum se poate face.
Dl consilier Mihai Crişan - Aşa este, numărul maşinilor este mult mai mare 
raportat la numărul de locuitori faţă de alte oraşe.
Sunt de acord cu domnul primar şi este foarte bine să încurajăm transportul în 
comun.
Acest proiect trebuie realizat pentru comunitate, ne dorim acest proiect.
In acest proiect pentru perioada târgurilor sunt prevăzute locurile exacte şi pentru 
micii comercianţi şi racordurile pentru utilităţi?
Dl Teodor Bălăjel - Da. Proiectul prevede şi acest lucru. Vor fi reţele subterane 
pentru ape pluviale, curenţi slabi, iluminat public.
Dl consilier Nicolae Fazakas — Nu este vorba doar de pietonizare în acest proiect. 
Este un proiect-pachet care va schimba cu totul faţa centrală a municipiului.
Dna consilier Gabriela Olar - Este prevăzută şi o toaletă publică în zonă?
Dl Teodor Bălăjel - Avem în zona Direcţiei de Asistenţă Socială.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul de investiţii 
"Pietonizare strada Unirii”.

Se adoptă hotărârea nr. 52

Dl Teodor Bălăjel
b.Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local 

cheltuieli aferente proiectului "Special Zalău - Servicii Publice Electronice de 
Calitate şi Integrate pentru Administraţia Locală a Municipiului Zalău”, cod 
SIPOCA/SMIS 126302.

a unor

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier lulian-Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - 
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 -
favorabil.

aviz favorabil.

aviz

11



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 observaţii?
Dl consilier Mihai Crişan - Am studiat proiectul. Nu am înţeles ce serviciu este 
considerat neeligibil?
Dl Teodor Bălăjel - După cum ştiţi, noi am implementat proiectul "Special Zalău 
- Servicii Publice Electronice de Calitate şi Integrate pentru Administraţia Locală a 
Municipiului Zalău”. Acest proiect a fost recepţionat şi conform procedurilor 
proiectul a fost auditat la nivel de minister de către Curtea de Conturi a României. 
Auditorii au lăsat măsuri cu termen. Noi am gândit şi construit acest proiect de 
digitalizare bazându-ne pe sistemul informatic existent.
Chiar şi în ghidul PNNR se recomandă ca sistemul de monitorizare să fie construit 
pe sistemul existent.
Sunt convins că vom depăşi toate etapele şi vom recupera aceşti bani.

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
suportării din bugetul local a unor cheltuieli aferente proiectului "Special Zalău - 
Servicii Publice Electronice de Calitate şi Integrate pentru Administraţia Locală a 
Municipiului Zalău”, cod SIPOCA/SMIS 126302.

Se adoptă hotărârea nr. 53

Dl Teodor Bălăjel
7.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea 

publică/privată a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în concesiunea SC 
Citadin Zalău SRL şi în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului 
Public Zalău în baza Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 90443 
din 21.12.2021.

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.
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administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
DI Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Alin Guler - Referitor la problemele apărute la gurile de canal din 
beton în zona „Legato” pe str. 22 Decembrie 1989, trotuarul este denivelat.
Dl Teodor Bălăjel - Aşa cum am discutat în şedinţa de urbanism, proiectul are 5 
ani garanţie.
Constructorul este obligat să remedieze toate problemele care apar pe parcurs. 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea 
listei bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău aferente 
serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL şi în administrarea Serviciului 
de Administrare a Domeniului Public Zalău în baza Procesului Verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr. 90443 din 21.12.2021.

Se adoptă hotărârea nr. 54

Dl Teodor Bălăjel
8.Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la 

plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Zalău, acordată 
contribuabilului SC Vila Vlad Resort SRL potrivit HCL nr. 233/29.07.2021.

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 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 observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind constatarea 
pierderii valabilităţii eşalonării la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al
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Municipiului Zalău, acordată contribuabilului SC Vila Vlad Resort SRL potrivit 
HCL nr. 233/29.07.2021.

Se adoptă hotărârea nr. 55

Dl Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a 

unui Protocol de Parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj şi Şcoala 
Gimnazială „luliu Maniu” Zalău în vederea derulării Proiectului de Parteneriat 
Educaţional Judeţean pentru reducerea violenţei fizice şi psihologice în unităţile de 
învăţământ preuniversitar.

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 observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii de către Municipiul Zalău a unui Protocol de Parteneriat cu Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Sălaj şi Şcoala Gimnazială „luliu Maniu” Zalău în vederea 
derulării Proiectului de Parteneriat Educaţional Judeţean pentru reducerea violenţei 
fizice şi psihologice în unităţile de învăţământ preuniversitar.

14



Dl Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor 

fiscale de plată datorate bugetului local al Municipiului Zalău de dl. Mezei Vlad.

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 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 observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate bugetului local al 
Municipiului Zalău de dl. Mezei Vlad.

Se adoptă hotărârea nr. 57

Dl Teodor Bălăjel
11 .Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Local 

nr. 386 din 16 decembrie 2021 şi a Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 
din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul 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 Teodor Bălăjel- Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Teodor Bălăjel nu participă la acest proiect de hotărâre.
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Dl consilier Alin Guler - Sunt de acord cu o parte din prevederile proiectului dar 
cu reducerea de la 10,5 la 0,5 a cotei de accesibilizare nu sunt de acord.
Ideal pentru cetăţeni ar fi dacă s-ar uni cele două drumuri forestiere pentru a avea un 
circuit turistic.
Dl Teodor Bălăjel - Noi asta vrem, să unim drumurile forestiere. Avem de 
îmbunătăţit cca 700 m de drum forestier pentru a unifica drumurile forestiere. Vrem 
să punem în valoare pădurea Meseş şi ca parte de turism.
Dl consilier Alin Guler - Pe când se preconizează îmbunătăţirea drumului?
Dl Ciunt Ionel- Porţiunea respectivă de drum o vom realiza cu fonduri europene. 
Dl Teodor Bălăjel
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
art. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 386 din 16 decembrie 2021 şi a Contractului 
de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău 
şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 58

Dl Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

aferente lucrărilor de modernizare a străzii Mircea cel Batran (din intersecţia cu str. 
Ştefan cel Mare), din Municipiul Zalau, judeţul Salaj.

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 Teodor Bălăjel- Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice aferente lucrărilor de modernizare a străzii Mircea
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cel Batran (din intersecţia cu str. Ştefan cel Mare), din Municipiul Zalau, judeţul 
Salaj.

Se adoptă hotărârea nr. 59

Dl Teodor Bălăjel
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării la domeniul privat al 

Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 2646 mp (în acte 2590 mp) situat în 
intravilanul municipiului Zalău, înscris în Cartea Funciară nr. 6677 Zalău, nr.top. 
1827/1/2.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier lulian-Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas- comisia de studii, prognoze economico sociale, 
buget, finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel- comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz 
favorabil.
Dl Teodor Bălăjel- Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
atestării la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 2646 
mp (în acte 2590 mp) situat în intravilanul municipiului Zalău, înscris în Cartea 
Funciară nr. 6677 Zalău, nr.top. 1827/1/2.

Se adoptă hotărârea nr. 60
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Dl Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 15240 

din 28.03.2012 încheiat între Municipiul Zalău şi Societatea Handicapaţilor Zalău, 
având ca obiect transmiterea în folosinţă gratuită, spaţiul situat pe str. Sf. Vineri, nr. 
10/D şi 10/C, bl. lAIFO, ap. 13 din corp B şi C, în suprafaţă de 399,55 mp, 
proprietate privată a Municipiului Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier lulian-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 observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea 
contractului de comodat nr. 15240 din 28.03.2012 încheiat între Municipiul Zalău şi 
Societatea Handicapaţilor Zalău, având ca obiect transmiterea în folosinţă gratuită, 
spaţiul situat pe str. Sf. Vineri, nr. 10/D şi 10/C, bl. lAIFO, ap. 13 din corp B şi C, 
în suprafaţă de 399,55 mp, proprietate privată a Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 61
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Dl Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate 

publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând 
garaje/copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul 
Zalău, în zona Dumbrava - bloc D16-D27, în zona Servirea şi zona Lt. Col. Teofil
Moldoveanu - valea Sărmas.»

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 observaţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - Cred că înainte de a proceda la demolarea acestor 
garaje şi copertine ar trebui să venim cu un proiect de hotărâre de amenajare, pe 
urmă cu proiectul pentru demolare, altfel se va întâmpla ca în zona „Fantassio”.
Dl Teodor Bălăjel - în zona respectivă vom veni cu amenajări, a trecut sezonul de 
iarnă.
Vom îmbunătăţi toate zonele. Vor fi zone de agrement, locuri dejoacă pentru copii, 
zone fitness, parcări, etc. în zona Sărmaş vom avea aproximativ 170-200 locuri de 
parcare iar în zona blocurilor D vom avea lucrări stradale şi amenajări peisagistice 
nu numai lucrări pentru locuri de parcare.
Avem multe proiecte de regenerare urbană - pe fonduri europene şi ne dorim să 
accesăm şi pe PNNR dar în momentul de faţă sunt deschise doar 2 axe.
Vă punem la dispoziţie proiectul de amenajare urbană.
Dl Ionel Ciunt - Domnilor consilieri, legat de subiectul care este în discuţie, am 
spus mereu că nu vom demola garaje doar să ne aflăm în treabă.
In toate cele trei zone unde vor fi demolate garajele ştim ce vrem să facem, sunt şi 
bani alocaţi prin buget.
Intr-o şedinţă următoare vom veni cu indicatorii tehnici pentru fiecare zonă.
Dl Mihai Crişan - Eu sunt pentru demolarea garajelor mai ales în condiţiile în care 
multă lume le folosesc doar pentru spaţii de depozitare.
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Ca şi procedură, azi se votează un proiect general după care vom vota indicatorii 
tehnici? Cred că ar trebui să avem un plan pentru a informa toţi cetăţenii.
Există şi un proiect prin care este stabitit că cei cărora li se demolează garajele au 
prioritate pentru loc de parcare? Avem un plan, planşe pentru a ştii cât şi ce se 
demolează?
DI Teodor Bălăjel - Avem un proiect de hotărâre prin care toţi deţinătorii de garaje 
şi copertine au prioritate pentru locul de parcare.
Ca procedură;- azi votăm hotărârea de consiliu local apoi se înştiinţează cetăţenii 
pentru a elibera amplasamentul.
Apreciez ca la sfârşitul lunii iunie lucrurile vor fi finalizate.
Avem în plan să construim în zona spitalului de infecţioase şi în zona blocului 
„Mercur” parcări pe două nivele, similare cu parcarea de la spitalul judeţean, 
în momentul de faţă suntem în faza de întabulare şi studiul de fezabilitate pentru 
aceste parcări.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 15 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 5 (Gheorghe 
Bancea, Mihaela Mureşa, Mihai Crişan, Alexandru Bora, Florin Morar).

Cu 15 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
eliberării terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea 
construcţiilor provizorii reprezentând garaje/copertine, în vederea efectuării unor 
lucrări de interes public în Municipiul Zalău, în zona Dumbrava - bloc D16-D27, în 
zona Servirea şi zona Lt. Col. Teofil Moldoveanu - valea Sărmaş.

Se adoptă hotărârea nr. 62

Diverse:

Dl Ionel Ciunt - Din păcate trăim într-o perioadă foarte dificilă.
Vă solicit să daţi acordul primăriei să aloce din fondul de rezervă o sumă, pe care să 
o aprobăm prin hotărâre de consiliu local, într-o şedinţă extraordinară, pentru a 
sprijini refugiaţii din Ucraina.
Nu ştiu în acest moment să vă spun dacă vor ajunge şi în Zalău.
Avem variante inclusiv pentru spaţii de cazare dacă o să fie nevoie.
în această logică, vă solicit şi dumneavoastră idei şi propuneri pentru a sprijinii
cetăţenii refugiaţi care vor veni în judeţul nostru.
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Dl consilier Alin Guler - Au început lucrările de toaletare. Legea interzice arderea 
resturilor vegetale.
Se poate găsi o modalitate pentru a veni în sprijinul cetăţenilor? In alte ţări sunt zone, 
spaţii unde se depozitează tot ce rezultă în urma toaletării copacilor iar o firmă le 
ridică pentru valorificare.

Dl Teodor Bălăjel - Am discutat acest aspect şi în şedinţa de urbanism.
Operatorul nostru Brantner are în contract şi colectarea acestor reziduri vegetale de 
pe intravilanul municipiului Zalău. Vom verifica ce neclarităţi sunt.
ADI Ecodes se ocupă de tot ce însemnă fracţii umede, dacă ceva nu corespunde, în 
cel mai scurt timp vom analiza şi remedia.

Dna consilier Gabriela Olar - Referitor la Ucraina, refugiaţii pot fi cazaţi la 
cetăţeni?
Eu mă ofer să cazez şi să ofer masă la 3-4 persoane şi putem veni toţi în sprijinul 
propunerii domnului primar.
Sugerez să se deschidă o listă, la registratură la primărie cu persoanele care doresc 
să ofere cazare şi masă acestor persoane care trec prin astfel de drame.
Dl Ionel Ciunt - Da, o propunere bună, ne interesăm şi vă comunicăm.

Dl Teodor Bălăjel
Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi 
frumoasă!

PREŞEDINTE DE Ş^ 
TEODOR BĂLĂJEL

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GK^RAL, 

MARINA-BIANCĂ^AZACAŞ


