PROCES VERBAL
încheiat azi, 25 IANUARIE 2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Zalău care s-a desfăşurat online utilizând platforma inclusiv pentru vot
CISCO WEBEX MEETING şi cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr 239 din
29.07.2021.
Accesul Online pentru cetăţenii care doresc să participe la şedinţă, se asigură prin
intermediul platformei ZOOM.

^

Prezenţa generală la şedinţă: 20 consilieri.
Lipseşte dl consilier Adrian Popiţ dar s-a conectat la proiectul nr. 19.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al municipiului Zalău, din partea
executivului Primăriei participă următorii; dl Călin Fort, dna Marina Bianca Fazacaş secretar general al Municipiului Zalău, dna Claudia Ardelean — director Direcţia
Administraţie Publică, dl Gheorghe Pop - consilier primar, dna Mariana Cuibuş - director
Direcţia Economică, dl Claudiu Chiş — director adj. Direcţia Economică, dna Margareta
Păuşan -şef serviciu, dl Dan Curea - director Direcţia Tehnică, dl Alexandru Pura - director
Direcţia Patrimoniu, dna Rodica Ciurte-şef serviciu, dna Mihaela Onuţan — director Direcţia
Resurse Umane, dl Cristian Dobra - şef serviciu, reprezentanţi presă.
Invitaţi:
- dl loan Miclea - director Citadin Zalău, dna Dorina Baboş-director DAS, dl Vasile Stan
- director Ocolul Silvic.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Zalău,
prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea în Primăria municipiului Zalău, în data de
10.12.2021, a anunţului de convocare, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului
Zalău, nr. 43 din 19.01.2022, precum şi prin intermediul presei locale (ordinea de zi a
şedinţei, informaţii privind data, locul, ora şedinţei au fost publicate integral în ziarul local
Magazin Sălăjean).
Convocarea consilierilor la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare telefonică
şi prin e-mail, în ziua de 19.01.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de desfăşurare a
şedinţei.
/V

In continuare, am consemnat următoarele:
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Dl Teodor Bălăjel - Bună dimineaţa şi bun venit la şedinţa noastră de astăzi. Vă informez
că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
Declar deschise lucrările şedinţei.
Rog colegii să-şi înregistreze prezenţa online.
Constat că sunt prezenţi 20 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi îşi poate
începe lucrările.
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La solicitarea doamnei secretar general al Municipiului Zalău supun la vot;
- Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 13 decembrie 2021. Precizez că
la această şedinţă au lipsit consilierii locali: Amalia Găvriluţ, Gabriela Olar, Alexandru
Lakatos.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
-Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 16 decembrie 2021. Precizez că
la această şedinţă au fost prezenţi toţi consilierii locali.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
-Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 03 ianuarie 2022. Precizez că la
această şedinţă a lipsit dna consilier local Amalia Găvriluţ.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

9

Solicit avizul comisiilor de la preşedintele fiecărei comisii pentru proiectele de hotărâri:
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
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Dl Teodor Bălăjel - 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 ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău
din data de 25 IANUARIE 2022, orele 12,30
Aprobarea Proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului local din data de 13
decembrie 2021,16 decembrie 2021 şi 3 ianuarie 2022, precum şi a Ordinii de zi pentru
şedinţa ordinară din 25 ianuarie 2022
1 .Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local
nr. 230 din 29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi
funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Zalău.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal pentru realizare accese la proprietăţi, reglementarea reţelelor stradale raportate la
situaţia existentă şi revizuirea funcţiunilor zonei la PUZ Parc Industrial Zalău Vest”.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5 al art.l din Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în
ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după
desfăşurarea programului didactic-educativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind
accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău.
4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încadrării sumelor reprezentând
corecţii ca şi contribuţie a Municipiului Zalău în cadrul proiectelor europene.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare acordate elevilor
din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău pentru anul 2022, începând cu luna
ianuarie 2022.
6.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de gestionare a infrastructurii
fizice subterane pentru reţelele de comunicaţii electronice, aparţinând Municipiului Zalău.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de dezvoltare si a tarifelor pentru
serviciile/activităţile prestate de SC Citadin Zalău SRL, în baza contractului de delegare nr
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Serviciul de Administrare al Domeniului Public Zalău.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău pentru anul şcolar 2022-2023.
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a
contractelor de parteneriat pentru învăţământul DUAL, la Liceului Tehnologic “Mihai
Viteazul” pentru anul şcolar 2022-2023.
11.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 decembrie 2021.
12.Proiect de hotărâre privind completarea listei cuprinzând bunurile 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 Proceselor Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
13.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea listei cuprinzând bunurile 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 ca urmare a valorificării inventarului pe anul 2021.
14.Proiect de hotărâre privind transmiterea în gestiunea, administrarea şi evidenţa
financiar contabilă a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău a bunurilor aferente obiectivului
de investiţii ” Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea
destinaţiei punctului termic P.T.17”.
15.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe
toată durata de existenţă a capacităţilor energetice, în favoarea Societăţii Distribuţie Energie
Electrică România SA, asupra imobilului teren aferent str. Parcului, în suprafaţă totală de
14 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea realizării lucrării de investiţii
"Amplasare PTAb str. Parcului, loc. Zalău”.
Ib.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la
licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 20,69 mc de masă
lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
IT.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea
publică a Municipiului Zalău, cu bunuri reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat
festiv, transmise în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din
01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău.
IS.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii gimnaziale „George Coşbuc” Zalău,
structură a Şcolii Gimnaziale Porolissum, în baza Protocolului de administrare nr. 27.784
din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii:"Lucrări de
reparaţii capitale suplimentare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu
pentru Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Zalău constând în reparaţii capitale instalaţie
electrică şi actualizarea documentaţiei PSI “.
19.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău,
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în baza Protocolului de administrare nr. 27785 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de
reparaţii capitale: "Reparaţii a gardului de împrejmuire a unităţii de învăţământ Liceul
Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău.
20.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău,
în baza Protocolului de administrare nr. 27797 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor :
Reparaţii capitale la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” - înlocuire acoperiş cantină,
înlocuire acoperiş anexe, instalaţie paratrăsnet intemat“.
21.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 7922 din
08.02.2017 încheiat între Municipiul Zalău şi Clubul Sportiv Municipal Zalău, având ca
obiect transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în incinta Stadionului Municipal,
în suprafaţă de 345 mp, proprietatea Municipiului Zalău.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de vânzare a locuinţelor
de tip ANL.
23.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în
domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi,
după caz, casării bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului
public şi privat al municipiului Zalău pe anul 2021.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei datorată Municipiului Zalău de
către operatorul SC Compania de Apă Someş SA, în baza Contractului de delegare nr
26717/12.07.2006.
25.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Creşei Voinicel a unor
spaţii din imobilul corp clădire- Grădiniţa cu Program Prelungit "Voinicel” proprietatea
publică a Municipiului Zalău situată în Zalău, str. Aleea Toamnei, nr, IA, Judeţul Sălaj şi a
imobilului teren cu construcţii având destinaţia de CREŞĂ realizată în cadrul proiectului
„Grădiniţa cu program prelungit şi creşă din cartier Meseş, str. Alexandru Lăpusneanu, nr.6
din municipiul Zalău -etapa I CREŞA“, SMIS 122270.
26.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 66 mp,
identificat cu număr cadastral 74042, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului
public strada Romană şi trecerea din domeniul privat m domeniul public al Municipiului
Zalău.
27.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii fără sarcini, în domeniul public
al Municipiului Zalău, identificat cu număr cadastral 57841, oferită de proprietara Daroczi
Magdolna Iren, necesar asigurării tramei drumului public str. Ştefan cel Mare.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului cuprinzând
acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de
ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social
din municipiul Zalău.

29.Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de dezvoltare şi a 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 şi HCL 379/29.12.2021.
SO.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii al Poliţiei Locale Zalău.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei publice
comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare prin concurs sau
examen a funcţiilor publice de conducere de director executiv şi director executiv adjunct al
Poliţiei Locale Zalău şi a funcţiei contractuale de director al Serviciului de Administrare al
Domeniului Public Zalău.
33.Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul
I(grav) de handicap, la data de 31.12.2021.
34.Solicitarea SC YMY Trans SRL înregistrată sub nr. 90845/22.12.2021.
Diverse
Vă rog să lansaţi aplicaţia de vot.
Vă rog să vă exprimaţi prin vot asupra ordinii de zi.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
DI Teodor Bălăjel - Vă reamintesc faptul că în conformitate cu art 228 din Codul
administrativ, consilierii locali care au un interes personal într-un proiect de hotărâre
trebuie să anunţe acest lucru şi evident nu vor participa la dezbatere şi foarte bine ar fi ca
acest lucru să-l anunţaţi dumneavoastră la începutul şedinţei înainte de a intra în ordinea
de zi.
Dl Teodor Bălăjel -Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 16.
Dl Gheorghe Bancea -Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 19.
Dl Florin Morar
-Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 19.
Dl loan Şerban
-Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 19.
Dl Mihai Crişan
-Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 24.
Dl Gheorghe Taloş -Nu participă la dezbateri şi la vot la proiectul de hotărâre nr. 18.
Dl Teodor Bălăjel
1 .Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.8a Hotărârii Consiliului Local
nr. 230 dm 29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi
mncţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Zalău.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea
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în această etapă s-a înregistrat propunerea d-lui consilier Guler Alin înregistrată cu nr.
87581/13.12.2021, căreia i s-a formulat răspunsul cu nr. 87804/13.12.2021
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
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. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230 din 29.08.2019 privind aprobarea noului
Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de
taxi pe raza Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 3
Dl Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal pentru realizare accese la proprietăţi, reglementarea reţelelor stradale raportate la
situaţia existentă şi revizuirea funcţiunilor zonei la PUZ Parc Industrial Zalău Vest”.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea
nr.52/2003. In această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
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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 discuţii?
Dl consilier Alexandru Bora- Prin OUG 43/1997, art. 37, alin.6 se prevede:
„colectarea pe drumurile principale, respectiv se interzice deschiderea de căi de acces direct
în variantele ocolitoare”, dacă s-a ţinut cont de aceasta pentru a se face un drum lateral
pentru a colecta tot traficul?
Autostrada se va aglomera cu centura ocolitoare în zona parcului industrial.
Dl Teodor Bălăjel - Binenţeles că s-a ţinut cont.
Noi avem pe proiectul de „ Mobilitate urbană durabilă”, un coridor de mobilitate care
porneşte din str. Valea Miţii şi merge dincolo de centură. Trece peste Valea Miţii şi peste
calea ferată uzinală iar proiectul cuprinde o pasarelă prin care se evită intersecţiile cu căile
respective şi drumuri colectoare prin care se realizează inclusiv accesul la proprietăţi.
S-a discutat cu reprezentanţii de la Michelin pentru a găsi cele mai bune soluţii de acces în
zona respectivă.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă mai sunt discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru realizare accese la proprietăţi,
reglementarea reţelelor stradale raportate la situaţia existentă şi revizuirea funcţiunilor zonei
la PUZ Parc Industrial Zalău Vest”.
Se adoptă hotărârea nr. 4
Dl Teodor Bălăjel
3.Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5 al art.l din Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în
ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după
desfăşurarea programului didactic-educativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind
accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău.
Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de Legea
nr.52/2003. In această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare.
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Iniţiator: Dl consilier Alin Guler.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 - Proiectul a fost iniţiat de dl consilier Alin Guler iar azi a depus un
amendament. Vă rugăm să vă susţineţi amendamentul.
AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre nr. 3 privind modificarea alin.5 al art.I din Hotărârea Consiliului Local
Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte
modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a
Municipiului Zalau, aflate m administrarea acestora, după desfăşurarea programului didacticeducativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi
terenurilor de sport in aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Zalau
Articolul din proiectul de
Nr.crt. hotărâre/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament
propus
(autor)

1

Art. 8 Obligaţii:
a). Elevul/copilul cu vârsta sub 10 ani
va fi însoţit, obligatoriu, de un
aparţinător (părinţi, bunici, fraţi majori
etc). Aparţinătorul poate, la rândul său,
să fie însoţit de alţi membri ai familiei
(minori); în aceste situaţii aparţinătorul
răspunde de acţiunile şi faptele
minorilor, potrivit art. 1372 din Codul
Civil;

Art. 8 Obligaţii:
a) 1) Elevul/copilul
minor, cu vârsta sub
18 ani va fi însoţit,
obligatoriu, de un
aparţinător (părinţi,
bunici, fraţi majori
etc). Aparţinătorul
poate, la rândul său,
să fie însoţit de alţi
membri ai familiei
(minori); în aceste
situaţii
aparţinătorul
9

Motivaţia
amendamentului/sursa
de finanţare
-unul dintre argumentele
folosite de conducerile
şcolilor pentru a
limita/îngrădi accesul
elevilor în curţile şcolilor
după programul de studiu
este teama de eventuale
consecinţe juridice care ar
putea surveni în cazul
unor accidentări ale
copiilor.
-prin declaraţia pe proprie
răspundere ataşată
Regulamentului,

răspunde
de
acţiunile şi faptele
minorilor, potrivit
art. 1372 din Codul
Civil;
2) Prin excepţie de la
lit. a) 1) elevii cu vârsta
cuprinsă între 10 şi 18
ani vor putea avea
acces la terenul de
sport pe baza unei
declaraţii pe proprie
răspundere
a
părintelui/tutorelui
legal, care poate fi
anexată la contractul de
studii, prin care acesta
îşi asumă răspunderea
integrală
pentru
acţiunile şi faptele
minorilor,
conform
declaraţiei tip care face
parte integrantă din
prezentul Regulament.

părintele/tutorele legal
acceptă să nu formuleze
nici un fel de pretenţii faţă
de instituţia şi personalul
acesteia în cazul în care
fiul/fiica sa va suferi
eventuale accidentări pe
perioada folosirii
terenurilor de sport, după
programul de studiu.

cons. local Guler Alin
Amendamentul este formulat în conformitate cu prevederile art. 43 din Regulamentul cadru de organizare
Şl funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002, modificată.
* Anexa la contractul de studii nr.

din data de

#

declaraţie PE PROPRIE RĂSPUNDERE
a pănntelui/tutorelui elevului care foloseşte terenurile şi curţile unităţilor de învăţământ la
care este înscris, în perioada vacanţelor şcolare precum şi după orele de curs sau în perioada
sărbătorilor legale

Subsemnatul (Numele şi prenumele)....
părinte/tutore legal al elevului .....
de
cu
domiciliul

în Localitatea
....., Nr....... , Bloc

...., în calitate de
născut la data
..........,
Strada
Apartament.

, Scara
, la şcoala/liceul
..........................................................................., cunoscând prevederile art. 1372 Cod
Civil declar că răspund de acţiunile şi faptele fiului/fiicei mele pe toată perioada în care acesta/aceasta
se afla in incinta unităţii şcolare în afara orelor de studiu pre cum şi în timpul vacanţelor şcolare, al
10
din clasa a

zilelor de sâmbătă şi duminică şi în timpul sărbătorilor legale aşa cum sunt ele stabilite de Consiliul
de Administraţie al şcolii . Totodată, declar că nu voi avea pretenţii de nici o natură faţă de instituţie
sau personalul acesteia în cazul în care fiul/fiica mea va suferi eventuale vătămări/accidentări.
Data:

Semnătura,

Persoana de contact:
Numele.................. .
./calitatea,
Nr.
telefon:...................
*prezenta declaraţie se poate constitui ca anexă la contractul de studiu semnat între părinte şi instituţia
de învăţământ sau ca document de sine stătător, în funcţie de decizia fiecărei şcoli.

Dl consilier Alin Guler - Amendamentul l-am depus la recomandarea domnului director
Florin Morar. Este o completare, respectiv o declaraţie pe propria răspundere a părinţilor
copiilor care doresc să se joace în curtea şcolilor.
Din păcate sunt doar 50% dintre şcoli care permit elevilor ca în perioada vacanţelor să se
joace în curtea şcolii iar restul şcolilor nu permit.
Toţi se joacă vara în vacanţe în curtea şcolii dar dacă îi prinde paznicul îi scot afară.
Dl Teodor Bălăjel- Sunt convins că amendamentul a fost analizat de către toti colegii
consilieri.
Dl consilier Claudiu Bujor - Apreciez că proiectul depus restricţionează cumva accesul
elevilor pentru că la art. 6 se menţionează că programul trebuie să se încadreze în programul
de prezenţă a agentului de pază din unitate.
Din ce am văzut în adresele primite de la unităţile de învăţământ, sunt şcoli care chiar nu au
şi altele care au paznici doar în schimbul I.
Din punctul meu de vedere cred că cel mai bine ar fi să rămână la latitudinea unităţilor de
învăţământ care să aprobe în Consiliile de Administraţie un regulament propriu de acces pe
terenul de sport al şcolii.
Dl consilier Alin Guler - Articolul actual pe care doresc să îl modific, precizează clar că
^ accesul se face doar sub supravegherea personalului unităţii şcolare.
Prin urmare, dacă orice copil doreşte să se joace în curtea şcolii, pentru a se respecta
regulamentul prezent, nu poate decât dacă cineva din unitatea şcolară stă cu el în curte si îl
supraveghează.
Tocmai asta am încercat ■ ^^hilibrez nevoia copiilor de a se juca cu nevoia profesorilor
de a n protejaţi legal de eventuale evenimente.
Şi eu am văzut răspunsurile de la unităţile şcolare dar părerea mea este că nu s-a citit în
totalitate regulamentul.
In urma discuţiilor cu colegii jurişti şi directorii de instituţii s-a agreeat acest tip de
declaraţie pe care v-am prezentat-o.
DI Teodor Bălăjel-Am studiat şi propunerea de proiect a colegului nostru. Noi trebuie să
hm cat mai flexibili. Să se permită elevilor accesul în şcoli indiferent de ce sistem de pază
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Să se organizeze în aşa fel încât să permită acest lucru. Am solicitat o situaţie a acesului în
şcoli la terenurile de sport. Unele şcoli permit accesul în fiecare zi, altele doar 2 zile pe
săptămână. Important este să se organizeze astfel încât să permită după un anumit
regulament la care să participaţi şi dumneavoastră ca şi reprezentanţi în Consiliul de
Administraţie, conducerea şcolii şi reprezentanţi ai părinţilor copiilor.
Haideţi să fim cât mai flexibili şi să sprijinim această acţiune.
Dl consilier Florin Morar — Subliniez cuvântul-flexibilitate. Acesta este termenul cel mai
des folosit în această situaţie şi consider că noi, în calitate de manageri trebuie să susţinem
în primul rând sportul şi să susţinem acest demers doar că trebuie să avem grijă să fim şi noi
acoperiţi legal.
La CNS tot timpul au fost deschise sălile pentru activităţi recreative şi spaţiile dejoacă dar
din păcate, în ultimii doi ani de pandemie nu au fost solicitări mari pentru aceste activităţi.
Ar fi recomandat ca printre elevii care folosesc spaţiile de joacă să fie şi elevi de la şcoala
respectivă pentru că altfel pot fi gestionate lucrurile.
Dl Teodor Bălăjel- Ar fi foarte binevenită ideea ca fiecare şcoală să-şi elaboreze un
regulament.
Prin acest regulament să se permită accesul pe terenurile de sport în curtea şcolii respective
chiar dacă asta înseamnă supraveghere din partea cadrelor didactice acolo unde nu există
paznici.
Dacă mai sunt discuţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul discutat.
Vă rog să lansaţi sesiunea de yot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 9 voturi. împotrivă? - 8 voturi (loan Şerban, Lakatos Alexandru, Dan
Bercean, Râul Dragoş, Amalia Găvriluţ, Claudiu Bujor, Ioana Tuduce, Nicolae Fazakas).
Abţineri? — 3 ( Zsolt Bogdan, Teodor Bălăjel, Gheorghe Taloş).
Proiectul de hotărâre privind modificarea alin.5 al art.l din Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în
ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după
desfăşurarea programului didactic-educativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind
accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău,
A FOST RESPINS.
9

^

Dl Teodor Bălăjel
4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încadrării sumelor reprezentând
corecţii ca şi contribuţie a Municipiului Zalău în cadrul proiectelor europene.
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 intervenţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea
încadrării sumelor reprezentând corecţii ca şi contribuţie a Municipiului Zalău în cadrul
proiectelor europene.
Se adoptă hotărârea nr. 5
Dl Teodor Bălăjel
5 .Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare acordate elevilor
din învăţământul preuniversitar din Municipiul Zalău pentru anul 2022, începând cu luna
ianuarie 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 - Există o preocupare a primăriei municipiului Zalău pentru susţinerea
învăţământului şi sub forma acordării burselor de merit. Solicitarea financiară a crescut cu
peste 1 milion de lei, la acest capitol.
Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
cuantumului burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar din
Municipiul Zalău pentru anul 2022, începând cu luna ianuarie 2022.
*

Se adoptă hotărârea nr. 6
DI Teodor Bălăjel
6.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de gestionare a infrastructurii
fizice subterane pentru reţelele de comunicaţii electronice, aparţinând Municipiului Zalău.

9

^
0

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Gheorghe Bancea - 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 - Vrem să dezvoltăm infrastructura de reţele subterane pentru a scapa
. de mulţimea de cabluri de pe stâlpii de iluminat public.
Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea
serviciului de gestionare a infrastructurii fizice subterane pentru reţelele de comunicaţii
electronice, aparţinând Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 7
Dl Teodor Bălăjel
7.Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de dezvoltare şi a tarifelor pentru
serviciile/activităţile prestate de SC Citadin Zalău SRL, în baza contractului de delegare nr
36269/10.08.2010.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru ? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 4 voturi ( Gabriela Olar
Alin Guler, Ramona Goga, Zoltan Takacs).

IP

Cu 16 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea cotei
de dezvoltare şi a tarifelor pentru serviciile/activităţile prestate de SC Citadin Zalău SRL în
baza contractului de delegare nr. 36269/10.08.2010.
Se adoptă hotărârea nr. 8
Dl Teodor Bălăjel
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Serviciul de Administrare al Domeniului Public Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Serviciul de Administrare al Domeniului Public Zalău.
15

Se adoptă hotărârea nr. 9
Dl Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău pentru anul şcolar 2022-2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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
W 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 discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Zalău
pentru anul şcolar 2022-2023.
Se adoptă hotărârea nr. 10
Dl Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a
contractelor de parteneriat pentru învăţământul DUAL, la Liceul Tehnologic “Mihai
Viteazul” pentru anul şcolar 2022-2023.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină Şl 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 observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Dl Teodor Bălăjel nu a participat la acest proiect de hotărâre.
^ Cu 20 yoturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
de către Municipiul Zalău a contractelor de parteneriat pentru învăţământul DUAL, la Liceul
Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul şcolar 2022-2023.
*

Se adoptă hotărârea nr. 11
Dl Bălăjel Teodor
11 .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 decembrie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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?
Dl consilier Gheorghe Bancea - Nu participă la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Florin Morar — Nu participă la acest proiect de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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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 decembrie 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 12
Dl Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind completarea listei cuprinzând bunurile 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 Proceselor Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
#

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea listei
cuprinzând bunurile 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 Proceselor Verbale de recepţie la
terminarea lucrărilor.
Se adoptă hotărârea nr. 13
Dl Bălăjel Teodor
13.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea listei cuprinzând bunurile 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 ca urmare a valorificării inventarului pe anul 2021.
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru
a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
completarea/modificarea listei cuprinzând bunurile 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 ca urmare a
valorificării inventarului pe anul 2021.
Se adoptă hotărârea nr. 14
Dl Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre privind transmiterea în gestiunea, administrarea şi evidenţa
financiar contabilă a Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău a bunurilor aferente obiectivului
de investiţii ” Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea
destinaţiei punctului termic P.T. 17”.

pl

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Gheorghe Bancea - 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.
DI Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea în
gestiunea, administrarea şi evidenţa financiar contabilă a Direcţiei de Asistenţă Socială
Zalău a bunurilor aferente obiectivului de investiţii ” Amenajare centru de zi pentru copii în
municipiul Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului termic P.T.17”.
Se adoptă hotărârea nr. 15

_

Dl Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pe
toată durata de existenţă a capacităţilor energetice, în favoarea Societăţii Distribuţie Energie
Electrică România SA, asupra imobilului teren aferent str. Parcului, în suprafaţă totală de
14 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea realizării lucrării de investiţii
"Amplasare PTAb str. Parcului, loc. Zalău”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
DI Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri*? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului
de uz şi servitute cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a capacităţilor energetice, în
favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică România SA, asupra imobilului teren
aferent str. Parcului, în suprafaţă totală de 14 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău
m vederea realizării lucrării de investiţii "Amplasare PTAb str. Parcului, loc. Zalău”.
*

Se adoptă hotărârea nr. 16
Dl Teodor Bălăjel
Ib.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la
licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 20,69 mc de masă
lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.
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_
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Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
DI consilier Teodor Bălăjel — comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
DI Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl Teodor Bălăjel-La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea tipului
^ preţului de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea
^ vânzării cantităţii de 20,69 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier
proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 17
Dl Teodor Bălăjel
n.Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea
publica a Municipiului Zalău, cu bunuri reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat
festiv, transmise în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din
01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dna consilier Olar Gabriela - La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Dl consilier Gheorghe Taloş - La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea listei
bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu bunuri reprezentând
instalaţii ornamentale pentru iluminat festiv, transmise în concesiune la SC Citadin Zalău
SRL în baza Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de
Iluminat public în Municipiul Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 18
Dl Teodor Bălăjel
IS.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii gimnaziale „George Coşbuc” Zalău,
structură a Şcolii Gimnaziale Porolissum, în baza Protocolului de administrare nr. 27.784
din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii:”Lucrări de
reparaţii capitale suplimentare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu
pentru Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Zalău constând în reparaţii capitale instalaţie
electrică şi actualizarea documentaţiei PSI “.

lH

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Gheorghe Bancea - 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.
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.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Gheorghe Taloş - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dna consilier Mihaela Mureşan - La acest proiect de hotărâre nu a participat.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? -Nu sunt.
*

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii
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gimnaziale „George Coşbuc” Zalău, structură a Şcolii Gimnaziale Porolissum, în baza
Protocolului de administrare nr. 27.784 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor pentru
realizarea obiectivelor de investiţii:”Lucrări de reparaţii capitale suplimentare în vederea
obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”
Zalău constând în reparaţii capitale instalaţie electrică şi actualizarea documentaţiei PSI “.
*

Se adoptă hotărârea nr. 19
DI Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău,
în baza Protocolului de administrare nr. 27785 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de
reparaţii capitale: "Reparaţii a gardului de împrejmuire a unităţii de învăţământ Liceul
Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău.

||p

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
S-a conectat domnul consilier Iulian Popiţ.
DI consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget,
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă.
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Florin Morar - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier loan Şerban - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Iulian Popiţ - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot.
Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă?- Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului
Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27785 din
12.09.2002, cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale: "Reparaţii a gardului de împrejmuire
a unităţii de învăţământ Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău.
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Se adoptă hotărârea nr. 20
DI Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii bunurilor proprietatea publică a
Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău,
in baza Protocolului de administrare nr. 27797 din 12.09.2002, cu valoarea lucrărilor ;
Reparaţii capitale la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” - înlocuire acoperiş cantină,
înlocuire acoperiş anexe, instalaţie paratrăsnet intemat“.
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.
DI Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Dl consilier Alexandru Bora — La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Dan Bercean - La acest proiect de hotărâre a pierdut conexiunea la internet.
Dl Teodor Bălăjel- Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea
de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Vă anunţ că suntem prezenţi 21.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 19 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind majorarea valorii
bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului
Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27797 din
12.09.2002, cu valoarea lucrărilor; ”Reparaţii capitale la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu”
- înlocuire acoperiş cantină, înlocuire acoperiş anexe, instalaţie paratrăsnet intemat“.
*

Se adoptă hotărârea nr. 21
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DI Teodor Bălăjel
21.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 7922 din
08.02.2017 încheiat între Municipiul Zalău şi Clubul Sportiv Municipal Zalău, având ca
obiect transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în incinta Stadionului Municipal,
în suprafaţă de 345 mp, proprietatea 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.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - 1 vot (Alexandru Bora). Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea
Contractului de comodat nr. 7922 din 08.02.2017 încheiat între Municipiul Zalău şi Clubul
Sportiv Municipal Zalău, având ca obiect transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat
în incinta Stadionului Municipal, în suprafaţă de 345 mp, proprietatea Municipiului Zalău.
*

Se adoptă hotărârea nr. 22
Dl Teodor Bălăjel
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de vânzare a locuinţelor
de tip ANL.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
DI consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină Şl 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.
25

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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea noului
Regulament de vânzare a locuinţelor de tip ANL.
Se adoptă hotărârea nr. 23
Dl Teodor Bălăjel
23.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în
domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi,
după caz, casării bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului
public şi privat al municipiului Zalău pe anul 2021.

^

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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din
domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea
scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor propuse la casare cu
202?^
anuale a patrimoniului public şi privat al municipiului Zalău pe anul
Se adoptă hotărârea nr. 24
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Dl Teodor Bălăjel
24.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei datorată Municipiului
Zalău de către operatorul SC Compania de Apă Someş SA, în baza Contractului de deleg are
nr. 26717/12.07.2006.

W

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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Mihai Crişan — La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
redevenţei datorată Municipiului Zalău de către operatorul SC Compania de Apă Someş SA
în baza Contractului de delegare nr. 26717/12.07.2006.
*

Se adoptă hotărârea nr. 25
Dl Teodor Bălăjel
..
hotărâre privind transmiterea în administrarea Creşei Voinicel a unor
spaţii dm imobilul corp clădire- Grădiniţa cu Program Prelungit "Voinicel” proprietatea
publică a Municipiului Zalău situată în Zalău, str. Aleea Toamnei, nr, IA, Judeţul Sălaj şi a
imobilului teren cu construcţii având destinaţia de CREŞĂ realizată în cadrui proiectului
„Grădiniţă cu program prelungit şi creşă din cartier Meseş, str. Alexandru Lăpusneanu nr 6
dm municipiul Zalău -etapa I CREŞA“, SMIS 122270.
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 consilier Guler a depus un amendament la acest proiect de hotărâre.
AMENDAMENT
la Proiectul de hotărâre nr. 25 privind transmiterea în administrarea Creşei Voinicel
a unor spaţii din imobilul corp clădire - Grădiniţa cu Program Prelungit „ Voinicel”,
proprietatea publică a Municipiului Zalău, situată în mun. Zalău, str. Aleea
Toamnei, nr. 1 A,jud. Sălaj şi a imobilului teren cu construcţii având destinaţia de
CREŞA realizată în cadrul proiectului „Grădiniţă cu program prelungit şi creşă,
cartier Meseş, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 6 din municipiul Zalău - etapa I
CREŞA ”, SMIS122270
Articolul din proiectul de
Text amendame
Motivaţia
Nr.crt hotărâre/anexa/capitol/subcapito
nt propus
amendamentului/surs
1/
a de finanţare
(autor)
paragraf/grupa/titlul/articol/alin
eat
1

Art.l. Transmiterea în
administrarea Creşei Voinicel a
următoarelor bunuri: - Spaţiile în
suprafaţă totală de 431,45 mp (4
săli multifuncţionale - 288 mp, 1
oficiu pentru veselă - 6,6 mp, 2
săli mese - 42 mp, 2 grupuri
sanitare - 39,40 mp, 3 birouri24,85 mp, Icabinet medical - 16
mp, 1 grup sanitar personal - 3 mp,
1 spălătorie - 11,6 mp), având o
valoare de inventar de
1.119.905,97 lei, utilizate de Creşa
Voinicel în imobilul corp clădire Grădiniţa cu Program Prelungit
„Voinicel”, proprietatea publică a
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Art. 1”
Prin excepţie de
la prevederile art
1, spălătoria în
suprafaţă de 11,6
mp va fî folosită
în comun de
către cele două
entităţi pe baza
unui protocol
care prevede
orarul de
funcţionare
precum şi
costurile aferente

-până la intrarea în
vigoare a acestei
hotărâri "spălătoria” în
suprafaţă de 11,6 mp
era folosită în comun
de către cele două
instituţii. Prin trecerea
acesteia doar în
subordinea/administrar
ea Creşei Voinicel,
Grădiniţa Voinicel va
fî pusă în
imposibilitatea de a
realiza operaţiunile de
spălare a lenjeriei,
întrucât nu dispune

Municipiului Zalău, situate în
mun. Zalău, str. Aleea Toamnei,
nr. IA, judeţul Sălaj, identificat în
CF nr. 54047, nr. cad. 54047-Cl; Bunurile dobândite ca urmare a
recepţionării lucrărilor la
obiectivul de investiţii „Grădiniţă
cu program prelungit şi creşă din
cartier Meseş, str. Alexandru
Lăpuşneanu, nr. 6 din municipiul
Zalău - etapa I CREŞA,, SMIS
122270, realizate conform
Autorizaţiei de construire nr. 609
din 1 r 27.08.2019, recepţionate în
baza Procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor nr. 73128
din 15.10.2021 şi a Procesuluiverbal de recepţie nr. 82125 din
22.11.2021, constând în:
construcţia cu destinaţie de
CREŞĂ în valoare de
4.831.162,62 lei şi teren aferent
construcţiei, identificat în CF
67039 Zalău, nr. cad. 67039, în
suprafaţă de 6599 mp, în valoare
de 468.143,56 lei, conform
Situaţiei bunurilor proprietatea
publică a Municipiului Zalău, ca
urmare a investiţiei „ Grădiniţă cu
program prelungit şi creşă din
cartier Meseş, str. Alexandru
Lăpuşneanu, nr. 6 din municipiul
Zalău - etapa I CREŞA,, SMIS
122270, ce constituie Anexa nr. 1
parte integrantă din prezenta
lotărâre.

fiecăreia, la fel
ca până acuma.

nici de spaţiu şi nici de
inventarul necesar
realizării acestei
cons. local Guler operaţii.
Alin

Amendamentul este formulat în conformitate cu prevederile art. 43 din Regulamentul
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002
modificată.
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Dl Teodor Bălăjel - Vă informez că există un protocol de folosinţă a bunurilor respective.
Chiar dacă au fost date în administrare ( spălătoria) la creşă asta nu înseamnă că spălătoria
nu poate fi folosită şi de către grădiniţă.
Protocolul de folosinţă este agreeat de conducerea celor două entităţi şi echilibrează
cheltuielile cu utilităţile.
>
Dacă sunt observaţii?
Dl consilier Alin Guler - Am povestit cu doamna director şi până la această hotărâre de
consiliu local erau toate în proprietatea grădiniţei, inclusiv creşa nou construită,
întrebarea este dacă acuma, creşa în calitate de administrator al spălătoriei v-a permite
grădiniţei să folosească spălătoria?
Dl Teodor Bălăjel - Trebuie! Colegii noştri care gestionează relaţia cu şcolile se preocupă
pentru buna funcţionare.
Dl consilier Alin Guler - Se va modifica şi protocolul?
Dl Teodor Bălăjel - Dacă se adoptă această hotărâre urmează actualizarea protocolului.
Vă rog să vă susţineţi amendamentul.
Dl consilier Alin Guler -„Art. 1 - Prin excepţie de la prevederile art 1, spălătoria în
suprafaţă de 11,6 mp va fi folosită în comun de către cele două entităţi pe baza unui protocol
care prevede orarul de funcţionare precum şi costurile aferente fiecăreia, la fel ca până
acuma”.
Dl consilier Claudiu Bujor - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Gheorghe Bancea - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Teodor Bălăjel - Supun la vot amendamentul la proiectul de hotărâre.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 5 voturi. împotrivă? - 8 voturi (loan Şerban, Dan Bercean, Râul Dragoş,
Gheorghe Taloş, Amalia Găvriluţ, Iulian Popiţ, Ioana Tuduce, Nicolae Fazakas. Abţineri? 6 voturi (Alexandru Lakatos, Zsolt Bogdan, Florin Morar, Alexandru Bora, Mihai Crisan
Mihaela Mureşan).
’ ’
Amendamentul nu a fost adoptat.
j

W

*

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cu 20 voturi „pentru ’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea în
administrarea Creşei Voinicel a unor spaţii din imobilul corp clădire- Grădiniţa cu Program
Prelungit "Voinicel” proprietatea publică a Municipiului Zalău situată în Zalău, str. Aleea
Toamnei, nr, IA, Judeţul Sălaj şi a imobilului teren cu construcţii având destinaţia de
CREŞA realizată în cadrul proiectului „Grădiniţa cu program prelungit şi creşă din cartier
Meseş, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr.6 din municipiul Zalău -etapa I CRESA“ SMIS
122270.
’ ’
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Se adoptă hotărârea nr. 26
Dl Teodor Bălăjel
26.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 66 mp,
identificat cu număr cadastral 74042, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului
public strada Romană şi trecerea din domeniul privat în domeniul public 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
♦

9^
„pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea acordului
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra
terenului intravilan de 66 mp, identificat cu număr cadastral 74042, liber de sarcini, necesar
asigurării tramei drumului public strada Romană şi trecerea din domeniul privat în domeniul
public al Municipiului Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 27
Dl Teodor Bălăjel
27.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii fără sarcini, în domeniul public
al Municipiului Zalău, identificat cu număr cadastral 57841, oferită de proprietara Daroczi
Magdolna Iren, necesar asigurării tramei drumului public str. Ştefan cel Mare.
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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru’ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei
donaţii fără sarcini, în domeniul public al Municipiului Zalău, identificat cu număr cadastral
57841, oferită de proprietara Daroczi Magdolna Iren, necesar asigurării tramei drumului
public str. Ştefan cel Mare.
Se adoptă hotărârea nr. 28
Dl Teodor Bălăjel
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului cuprinzând
acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de
ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social
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 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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru
anul 2022 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor
de muncă a beneficiarilor de ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei
la Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău.
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Se adoptă hotărârea nr. 29
Dl Teodor Bălăjel
29.Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de dezvoltare şi a 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 şi HCL 379/29.12.2021.
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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma Online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? -Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea cotei
de dezvoltare şi a 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 şi HCL 379/29.12.2021.
*

Se adoptă hotărârea nr. 30
Dl Teodor Bălăjel
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii al Poliţiei Locale 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.
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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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului
de Funcţii al Poliţiei Locale Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 31
Dl Teodor Bălăjel
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău şi al Direcţiei publice
comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău.

H

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 observaţii? Nu sunt.
Dl consilier Nicolae Fazakas - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
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 al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Zalău şi al Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău.
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Se adoptă hotărârea nr. 32
Dl Teodor Bălăjel
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare prin concurs sau
examen a funcţiilor publice de conducere de director executiv şi director executiv adjunct al
Poliţiei Locale Zalău şi a funcţiei contractuale de director al Serviciului de Administrare al
Domeniului Public Zalău.
La Anexa 1 din PH respectiv la Art I Criterii specifice se reformulează ultimul criteriu şi va
avea următorul cuprins :
absolvent al cursului de agent de poliţie sau a urmat un program de formare iniţială pentru
poliţişti locali,într-o instituţie de învăţământ din cadrul M.A.I. ”
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 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. Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă
înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor
de ocupare prin concurs sau examen a funcţiilor publice de conducere de director executiv
şi director executiv adjunct al Poliţiei Locale Zalău şi a funcţiei contractuale de director al
Serviciului de Administrare al Domeniului Public Zalău.
Se adoptă hotărârea nr. 33
Dl Teodor Bălăjel
33.Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul
I(grav) de handicap, la data de 31.12.2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău.
Dl consilier Iulian Adrian Popiţ - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de
disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.
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Dl consilier Nicolae Fazakas - comisia de studii, prognoze economico sociale, buget.
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil.
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă,
protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale
minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.

^

Dl Teodor Bălăjel
34.Solicitarea SC YMY Trans SRL înregistrată sub nr. 90845/22.12.2021.
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 observaţii referitoare la formularea nr. 5382 din 19 01 2022
comunicată la solicitarea SC YMY Trans.
Dl consilier Alin Guler- Aşa cum reiese din solicitarea YMY Trans, ei sunt dezamăgiţi
pentru că a trebuit să urmeze nişte paşi iar în final au fost înfrânaţi.
Recomand mai mare grijă ce li se recomandă antreprenorilor.
La acest PUZ, s-au făcut nişte derogări.
Dl Teodor Bălăjel - Colegii din executivul primăriei nu pot intui poziţia consiliului local
vis-a-vis de o dezvoltare imobiliară.
-La toate PUZ - urile se fac derogări în interiorul legii. întotdeauna se analizează cadrul
legal al solicitării.
Noi, conform legislaţiei în vigoare analizăm PUG - urile, însă legislaţia nu asigură o
rezolvare a tuturor solicitărilor.
Am propus să se întocmească un regulament care să ne ajute la abordarea diferitelor
probleme pentru dezvoltarea imobiliară în oraş.
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Supun spre aprobare răspunsul la solicitarea SC YMY Trans SRL înregistrată sub nr
90845/22.12.2021.
Vă rog să lansaţi sesiunea de vot. Vă rog să vă înregistraţi votul pe platforma online.
Cine este pentru? - 21 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
*

Cu 21 voturi „pentru” a fost votat răspunsul la solicitarea SC YMY Trans SRL
înregistrată sub nr. 90845/22.12.2021.
DIVERSE:
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Dl consilier Alin Guler -Am două sesizări: - Referitor la capacele de canal de pe str. Gh
Doja şi intersecţia cu str. Andrei Mureşanu. Pentru locuitorii din zonă este foarte deranjat.
- La Capelă nu este suficient materialul antiderapant.
Pentru siguranţa cetăţenilor propun să fie achiziţionate şi montate covoraşe antiderapante.
Dl Teodor Bălăjel — Referitor la capace - Am avut o întâlnire la care au fost invitaţi toţi cei
care ar trebui să se ocupe de proiectul de apă şi canal. S-a discutat inclusiv problema
capacelor şi a garanţiei pe mobilitate durabilă.
Din păcate nu se prognozează ca în 2022 să meargă mai bine acest proiect.
Vă rog să fiţi atenţi şi dumneavoastră la modul cum se derulează acest proiect cu termen de
finalizare iulie 2022 deoarece, până în prezent s-a realizat doar 30%.
Pentru capacele de canal neapărat trebuie găsită o soluţie tehnică. Proiectanţii vor prevedea
capace noi. Zonele respective încă sunt în garanţie.
-La Capelă s-au făcut renovări anii trecuţi. Voi transmite sesizarea dumneavoastră şi vor fi
luate măsuri în ceea ce priveşte siguranţa cetăţenilor.
Dna consilier Mihaela Mureşan - Legat de deszăpezire. Aş vrea să fie mai multă atenţie
pentru străzile în pantă. Este foarte greu să se se ajungă la locuinţe.
Dl Teodor Bălăjel -O să intervenim, utilajele sunt pregătite, ştiu că prin regulament au
prioritate străzile în pantă, staţiile de autobuz, etc.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, eu vă mulţumesc pentru participare.
Vă doresc o zi bună tuturor!

PREŞEDINTE DE ŞED
TEODOR BĂLĂllEL
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