
PROCES VERBAL

încheiat azi, 30 iunie 2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Zalău care s-a desfăşurat cu participarea fizică şi cu respectarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 239 din 29.07.2021.

Prezenţa la şedinţă: 17 consilieri.
Lipseşte: dl consilier loan Şerban, dl consilier Iulian Popiţ, dna cosilier Amalia

Găvriluţ.

La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl Ionel Ciunt - primarul Municipiului 
Zalău, dna Marina-Bianca Fazacaş - secretar general al municipiului Zalău, dna 

Claudia Ardelean - director Direcţia Administraţie Publică, dna Mariana Cuibuş - 

director Direcţia Economică, dna Mihaela Onuţan - director Direcţia Resurse Umane, 
dl Dănuţ Curea - director Direcţia Tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia 

Patrimoniu, dl Petre Vlad - arhitect şef - Direcţia Urbanism, şefi serviciu din cadrul 
Primăriei Municipiului Zalău,,

Invitaţi: dl Marcel Adridan - director SADP Zalău, dna Dorina Baboş - director 

Direcţia de Asistenţă Socială Zalău, reprezentanţi ai S.C. Compania de Apă Someş- 

Tisa S.A.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei 

municipiului Zalău, în data de 23.06.2022, a anunţului de convocare a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 843 din 
23.06.2022, 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 lucrările şedinţei s-a asigurat prin mijloace 
telefonice şi prin e-mail, în ziua de 23.06.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:
Dl consilier Teodor Bălăjel - preşedinte de şedinţă 
Bună ziua! Bine ati venit la şedinţa noastră!

y 9 9

Declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău, 
constatând că sunt prezenţi 17 consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Zalău, 
astfel încât consiliul să poată lucra valabil, cvorumul legal fiind de minim 11 consilieri 
locali.
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.
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Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Teodor Bălăjel, dl consilier Gheorghe Bancea, dl 
consilier Dan Bercean, dl consilier Claudiu Bujor, dl consilier Mihai Crişan, dl 
consilier Râul Dragoş, dl consilier Nicolae Fazakas, dl consilier Claudiu Breje, dna 
consilier Ramona Goga, dl consilier Alin Guler, dl consilier Alexandru Lakatos, dl 
consilier Florin Morar, dna consilier Mihaela Mureşan, dna consilier Gabriela Olar, dl 
consilier Zsolt Miklos Bogdan, dl consilier Zoltân Takâcs, dl consilier Gheorghe Taloş, 
dna consilier Ioana Tuduce.

Depunerea jurământului de către noul consilier local validat, dl Claudiu Breje din partea 
PNL.

Dl preşedinte Teodor Bălăjel - La solicitarea doamnei Secretar general,

Supun la vot Procesul verbal al Şedinţei Consiliului local din data de 19 aprilie
2022.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată Online au fost prezenţi toţi consilierii locali. 
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Supun la vot Procesul verbal al Şedinţei Consiliului local din data de 20 aprilie
2022.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată cu prezenţă fizică a lipsit dna consilier 
Ioana Tuduce.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Supun la vot Procesul verbal al Şedinţei Consiliului local din data de 12 mai
2022.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată online au fost prezenţi toţi consilierii locali. 
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Supun la vot Procesul verbal al Şedinţei Consiliului local din data de 17 mai
2022.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată online au fost prezenţi toţi consilierii locali. 
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Supun la vot Procesul verbal al Şedinţei Consiliului local din data de 20 mai
2022.
Menţionez că la aceasta şedinţă desfăşurată online au fost prezenţi toţi consilierii locali.
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Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Supun la vot Procesul verbal al Şedinţei Consiliului local din data de 25 mai
2022.
Menţionez că la această şedinţă desfăşurată cu prezenţă fizică au lipsit domnii consilieri 
Şerban loan şi Popiţ Iulian.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 17 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Dl preşedinte Teodor Bălăjel - In continuare, dau cuvântul dlui primar pentru a face 
câteva precizări cu privire la ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Dl primar Ionel Ciunt - Mulţumesc, dle preşedinte de şedinţă!
Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilierii
Mai întâi, aş vrea să îl felicit şi eu pe noul membru al Consiliului local, pe domnul 
Claudiu Breje şi să îi spun ce le-am spus tuturor consilierilor locali atunci când s-a 
constituit Consiliul local actual, că, desigur, componenţa Consiliului local este una 
politică, este alcătuită, aşa cum bine ştiţi, din grupuri de consilieri care aparţin unor 
formaţiuni politice.
Asta este regula democraţiei şi aşa trebuie să fie.
Dar, în Consiliul local, domnule Breje, se face mai mult administraţie. Iar rugămintea 
mea ar fi şi către dumneavoastră, ca şi către toţi colegii consilieri locali, că, uneori, 
trebuie să trecem peste barierele politice, iar pentru sugestiile pe care le găsesc, 
câteodată justificate, de la formaţiunile politice din care facem parte, solicitarea mea 
este să trecem peste ele şi să votăm proiectele care sunt în interesul comunităţii noastre. 
Este un for democratic, putem discuta şi aVea păreri, putem aduce argumente fiecare 
dintre noi, dar finalul discuţiilor trebuie să fie întodeauna în favoarea cetăţenilor din 
municipiu.
Este adevărat, nu o să le putem noi rezolva pe toate câte sunt în municipiu, dar avem 
obligaţia, iar cei care au votat şi au pus ştampila la alegeri pe lista de partid sau pe 
numele nostru şi trebuie să gândim în această logică a lucrurilor ca activitatea noastră 
din consiliu să fie întotdeauna în favoarea cetăţenilor din municipiu.
Vă doresc succes şi am convingerea că o să accesaţi la ceea ce am spus astăzi, deoarece 
sigur, aproape întotdeauna, cu mici excepţii, şi ceilalţi colegi din formaţiunile politice 
din structura Consiliului local au înţeles acest lucru şi, aşa cum am zis, chiar dacă am 
mai avut discuţii care sunt benefice într-o democraţie sănătoasă, votul a fost în favoarea 
cetăţenilor
Conform reglementărilor, o să supun spre aprobare ordinea de zi, aşa cum aţi primit-o 
fiecare dintre dumneavoastră.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi a prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Zalău.
Cine este pentru? - 18 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
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Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.

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

din data de 30 iunie 2022, ora 09:00

1 .Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 punctul 2 din Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Zalău nr. 334 din 10.11.2020 privind organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic 
zonal pentru introducere în intravilan, reglementare şi urbanizare zonă” zona Fermei 
Pomicole Meseşul, beneficiari Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria.
3. 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 a 5 „Obiecte de design” din Parcul Municipal Central.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită. Poliţiei Locale Zalău, a 
două încăperi din imobilul situat pe B-dul M. Viteazu nr. 23A.
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită a Palatului Copiilor a 
unor spaţii suplimentare, situate în încinta Şcolii Gimnaziale „luliu Maniu” Zalău în 
vederea desfăşurării activităţii unităţii de învăţământ şi pentru sediu.
b.Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării, de către Municipiul Zalău, a 
activităţii „Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în 
domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi a altor activităţi sociale, 
exclusiv protecţia socială”, cod CAEN 8412, pentru Planetariu; respectiv „Activităţi 
de gestionare a sălilor de spectacole”, cod CAEN 9004, pentru sala de spectacole, ca 
activităţi secundare în cadrul Cinematografului „Scala”, situat în municipiul Zalău. 
V.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat ale municipiului Zalău - activitatea de administrare, 
întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat ale 
Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L. ni;. 66/31.03.2022.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare/concesionare a 
anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat 
al Municipiului Zalău, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare şi a 
serviciului de canalizare, activitatea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor 
pluviale nr. 36269 din 10.08.2010, încheiat cu S.C. Citadin Zalău S.R.L., aprobat prin 
H.C.L. nr. 208/06.08.2010.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în concesiunea S.C. 
Citadin Zalău S.R.L. şi în administrarea S.A.D.P. Zalău în baza Proceselor Verbale de 
recepţie la terminarea lucrărilor.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrarea 
S.A.D.P. Zalău şi concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L.

4



II .Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Prevenirea răspândirii virusului 
SARS-COV-2 (Covid 19) - Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău” al Liceului 
Reformat „Wesselenyi”.
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Prevenirea răspândirii SARS 
COV-2 la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău” al Liceului Tehnologic „Voievod 
Gelu”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construite din fondurile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Sf Vineri nr. 10 
D, bloc lAIFO, SC. B, ap. 11, în favoarea titularului contractului de închiriere.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al serviciului social - Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” 
- serviciu destinat persoanelor vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
Zalău.
15. 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 mai 2022.
16. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia în cazurile 
de violenţă domestică la nivelul municipiului Zalău.
17. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a 
imobilului reprezentând apartamentul nr. 12, situat la etajul 1 al blocului GD8, str. 
Pietriş, nr. 5 din municipiul Zalău, identificat în Cartea Funciară colectivă 5251/N 
Zalău, cu nr. cad. 6096 Zalău - teren cu blocul GD 8 (UI-12).
18. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenurilor intravilane 
de 3 mp, identificat cu nr. cadastral 61876, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Făgetului, respectiv, terenul intravilan de 40 mp. identificat cu 
număr cadastral 61875, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public 
strada Braşovului şi trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Zalău.
19. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de
III mp, identificat cu număr cadastral 75027, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Matei Basarab şi trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului Zalău.
20. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 
17 mp, identificat cu număr cadastral 75052, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Matei Basarab şi trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului Zalău.
21.Informarea nr. 47826 din 15.06.2022 cu privire la deplasarea domnului primar. 
Ionel Ciunt în Norvegia.
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22. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului anual de activitate al S.C. 
Citadin Zalău S.R.L., pentru activităţile de întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii 
capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi 
amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat prin H.C.L. 204/21,06.2022.
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Mobilitate urbană 
durabilă Zalău 2023, Etapa II” şi abrogarea Hotărârii de Consiliu Local al municipiului 
Zalău nr. 390 din 10.12.2020.
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe P+8 şi VI din municipiul Zalău” şi abrogarea art. 1- 
4 ale hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 163 din 27 mai 2021. 
Diverse

Dl preşedinte 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. 1 Cod administrativ şi la 
care nu veţi participa.
Dl consilier Florin Morar - La proiectul de hotărâre nr. 15 nu particip.
DI consilier Gheorghe Bancea - La proiectul de hotărâre nr. 5 şi la proiectul de 
hotărâre nr. 15 nu particip.
Dna consilier Gabriela Olar - La proiectul de hotărâre nr. 5 nu particip.

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
1,Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 punctul 2 din Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Zalău nr. 334 din 10.11.2020 privind organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău

A 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. 
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 modificarea art. 1 
punctul 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 334 din 10.11.2020 
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 214
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Dl preşedinte Teodor Bălăjel
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic 
zonal pentru introducere în intravilan, reglementare şi urbanizare zonă” zona Fermei 
Pomicole Meseşul, beneficiari Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria. 
Iniţiator: Primarul Municipiului 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.
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. 
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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 
documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru introducere în intravilan, 
reglementare şi urbanizare zonă” zona Fermei Pomicole Meseşul, beneficiari 
Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria.

Se adoptă hotărârea nr. 215

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
^ 3.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 a 5 „Obiecte de design” din Parcul Municipal Central.
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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
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 trecerea din domeniul 
public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea 
scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării a 5 „Obiecte de design” din 
Parcul Municipal Central.

Se adoptă hotărârea nr. 216

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
4.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită. Poliţiei Locale Zalău, a 
două încăperi din imobilul situat pe B-dul M. Viteazu nr. 23A.
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. 
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 transmiterea în 
folosinţă gratuită. Poliţiei Locale Zalău, a două încăperi din imobilul situat pe B-dul 
M. Viteazu nr. 23 A.

Se adoptă hotărârea nr. 217

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
5.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită a Palatului Copiilor a 
unor spaţii suplimentare, situate în încinta Şcolii Gimnaziale „luliu Maniu” Zalău în 
vederea desfăşurării activităţii unităţii de învăţământ şi pentru sediu.
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.
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Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
DI preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - La acest proiect de hotărâre nu particip.
Dna consilier Gabriela Olar - La acest proiect de hotărâre nu particip.
DI preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă mai sunt discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 16 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea 
în folosinţa gratuită a Palatului Copiilor a unor spaţii suplimentare, situate în încinta 
Şcolii Gimnaziale „luliu Maniu” Zalău în vederea desfăşurării activităţii unităţii de 
învăţământ şi pentru sediu.

Se adoptă hotărârea nr. 218

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării, de către Municipiul Zalău, a 
activităţii „Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în 
domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi a altor activităţi sociale, 
exclusiv protecţia socială”, cod CAEN 8412, pentru Planetariu; respectiv „Activităţi 
de gestionare a sălilor de spectacole”, cod CAEN 9004, pentru sala de spectacole, ca 
activităţi secundare în cadrul Cinematografului „Scala”, situat 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 Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 
desfăşurării, de către Municipiul Zalău, a activităţii „Reglementarea activităţilor 
organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, 
culturii şi a altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială”, cod CAEN 8412, pentru 
Planetariu; respectiv „Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole”, cod CAEN 
9004, pentru sala de spectacole, ca activităţi secundare în cadrul Cinematografului 
„Scala”, situat în municipiul Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 219
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Dl preşedinte Teodor Bălăjel
T.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat ale municipiului Zalău - activitatea de administrare, 
întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat ale 
Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L. nr. 66/31.03.2022.
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 ai 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Alin Guler - Aşa cum am discutat şi ieri, în cadrul comisiei, revin la 
această chestiune şi anume la partea cu scutirile pentru plata parcărilor. Sunt acolo mai 
multe categorii de entităţi, persoane fizice sau juridice şi anume primăriile din judeţ şi 
cetăţenii de onoare primesc locul de parcare gratuit doar prin depunerea unei cereri, pe 
când celelalte categorii de persoane sau entităţi cu gratuitate, inclusiv cei cu maşinile 
full-electric, pe lângă cererea respectivă, în text se precisează că mai au nevoie şi de 
acceptul primăriei. Că trebuie să obţină ei aprobarea de la primărie sau că S.A.D.P. 
trebuie să obţină aprobarea, mi se pare că este un pic de muncă în plus, având în vedere 
că sunt foarte clare criteriile, mi s-ar părea că nu este nevoie la aceste entităţi să fie 
nevoie de acordul primăriei, ar trebui să fie suficient doar simpla cerere, aşa cum este 
în cazul primăriilor şi al cetăţenilor de onoare.
Sunt două categorii care nu au nevoie de acord pentru gratuitate şi sunt vreo patru 
categorii care au nevoie de acordul primăriei.
Sau să fie la toate cu acordul primăriei sau să nu fie la niciuna.
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dumneavoastră propuneţi să se depună cererea direct 
la sediul S.A.D.P. Cererea, aşa cum specifică regulamentul se depune la primărie, iar 
primăria pune rezoluţia şi o repartizează la S.A.D.P., iar în baza rezoluţiei respective şi 
a regulamentului, cetăţenii primesc acel tichet gratuit de parcare.
Dl consilier Alin Guler - Am înţeles că cererea se depune la S.A.D.P.
Dl primar Ionel Ciunt - Am mers la celelate categorii, am verificat şi dacă solicitantul 
are vreo amendă neplătită, dacă este cu plata impozitului la zi. La cetăţenii de onoare 
ne-am dus pe onoarea lor, deoarece de aceea sunt cetăţeni de onoare, dar putem să 
analizăm mai bine solicitarea dumneavoastră, iar într-o şedinţă viitoare, dacă se 
impune, revenim cu ea.
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DI preşedinte Teodor Balăjel - Ne-am propus să revenim cu un regulament nou în 
ceea ce priveşte gestionarea activităţii de parcare.
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă mai sunt discuţii? Nu sunt.
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 modificarea 
Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat ale 
municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor 
aparţinând domeniului public şi privat ale Municipiului Zalău, aprobat prin H.C.L. nr. 
66/31.03.2022.

Se adoptă hotărârea nr. 220

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
8.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare/concesionare a 
anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat 
al Municipiului Zalău, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare şi a 
serviciului de canalizare, activitatea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor 
pluviale nr. 36269 din 10.08.2010, încheiat cu S.C. Citadin Zalău S.R.L., aprobat prin 
H.C.L. nr. 208/06.08.2010.
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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 prelungirea 
Contractului de delegare/concesionare a anumitor activităţi din cadrul serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, a anumitor activităţi 
din cadrul serviciului de salubrizare şi a serviciului de canalizare, activitatea de 
colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale nr. 36269 din 10.08.2010, încheiat 
cu S.C. Citadin Zalău S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 208/06.08.2010.

Se adoptă hotărârea nr. 221
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Dl preşedinte Teodor Bălăjel
9.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în concesiunea S.C. 
Citadin Zalău S.R.L. şi în administrarea S.A.D.P. 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 modificarea listei 
cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău aferente, 
serviciilor date în concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L. şi în administrarea S.A.D.P. 
Zalău în baza Proceselor Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.

Se adoptă hotărârea nr. 222

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
lO.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrarea 
S.A.D.P. Zalău şi concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L.
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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 modificarea listei 
cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente
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serviciilor date în administrarea S.A.D.P. Zalău şi concesiunea S.C. Citadin Zalău 
S.R.L.

Se adoptă hotărârea nr. 223

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Prevenirea răspândirii virusului 
SARS-COV-2 (Covid 19) - Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău” al Liceului 
Reformat „Wesselenyi”.
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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 pentru aprobarea proiectului 
„Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 (Covid 19) - Liceul Reformat 
„Wesselenyi” Zalău” al Liceului Reformat „Wesselenyi”.

Se adoptă hotărârea nr. 224

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Prevenirea răspândirii SARS 
COV-2 la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău” al Liceului Tehnologic „Voievod 
Gelu”.
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.
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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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 pentru aprobarea proiectului 
„Prevenirea răspândirii SAKS COV-2 la Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău” al 
Liceului Tehnologic „Voievod Gelu”.

Se adoptă hotărârea nr. 225

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construite din fondurile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Sf. Vineri nr. 10 
D, bloc lAIFO, SC. B, ap. 11, în favoarea titularului contractului de închiriere.
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. 
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 vânzării 
locuinţei construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în 
municipiul Zalău, str. Sf. Vineri nr. 10 D, bloc lAIFO, sc. B, ap. 11, în favoarea 
titularului contractului de închiriere.

Se adoptă hotărârea nr. 226

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al serviciului social - Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” 
- serviciu destinat persoanelor vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
Zalău.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
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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 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social - Centrul de zi pentru 
persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” - serviciu destinat persoanelor vârstnice 
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 227

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
15.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 mai 2022.
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 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Florin Morar - La acest proiect de hotărâre nu particip.
Dl consilier Gheorghe Bancea - La acest proiect de hotărâre nu particip.
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă mai sunt discuţii? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 16 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea drepturilor 
băneşti, aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea
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cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la 
locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna mai 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 228

DI preşedinte Teodor Bălăjel
16.Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia în cazurile 
de violenţă domestică la nivelul municipiului 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 constituirea echipei 
mobile pentru intervenţia în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 229

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
IV.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a 
imobilului reprezentând apartamentul nr. 12, situat la etajul 1 al blocului GD8, str. 
Pietriş, nr. 5 din municipiul Zalău, identificat în Cartea Funciară colectivă 5251/N 
Zalău, cu nr. cad. 6096 Zalău - teren cu blocul GD 8 (UI-12).
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. 
DI preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? - Nu sunt.
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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 atestarea la domeniul 
privat al Municipiului Zalău a imobilului reprezentând apartamentul nr. 12, situat la 
etajul 1 al blocului GD8, str. Pietriş, nr. 5 din municipiul Zalău, identificat în Cartea 
Funciară colectivă 5251/N Zalău, cu nr. cad. 6096 Zalău - teren cu blocul GD 8 (UI-
12).

Se adoptă hotărârea nr. 230

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
18.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenurilor intravilane 
de 3 mp, identificat cu nr. cadastral 61876, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Făgetului, respectiv terenul intravilan de 40 mp, identificat cu 
număr cadastral 61875, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public 
strada Braşovului şi trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 emiterea acordului 
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, 
asupra terenurilor intravilane de 3 mp, identificat cu nr. cadastral 61876, liber de 
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Făgetului, respectiv terenul 
intravilan de 40 mp, identificat cu număr cadastral 61875, liber de sarcini, necesar 
asigurării tramei drumului public strada Braşovului şi trecerea acestora din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 231

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
19.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de
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111 mp, identificat cu număr cadastral 75027, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Matei Basarab şi trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
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 emiterea acordului 
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, 
asupra terenului intravilan de 111 mp, identificat cu număr cadastral 75027, liber de 
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab şi trecerea 
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 232

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 
17 mp, identificat cu număr cadastral 75052, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Matei Basarab şi trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? - Nu sunt.
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 emiterea acordului 
Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, 
asupra terenului intravilan de 17 mp, identificat cu număr cadastral 75052, liber de
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sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab şi trecerea 
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 233

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
21,Informarea nr. 47826 din 15.06.2022 cu privire la deplasarea domnului primar, 
Ionel Ciunt, în Norvegia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? - Nu sunt.
Dl primar Ionel Ciunt - Aşa cum aţi dedus din informarea pe care o aveţi fiecare 
dintre dumneavoastră, în perioada 06.06.2022 - 10.06.2022 am fost delegat de către 
Asociaţia Municipiilor din Romanânia să fac parte dintr-o delegaţie a acestei asociaţii, 
pentru o vizită în Norvegia. Am văzut ce înseamnă administraţia locală în Norvegia, 
nu diferă foarte mult de ceea ce avem noi, astăzi, în România, doar că lucrurile sunt 
mult mai bine puse la punct, sunt mult mai ordonate chiar şi sub aspect legislativ. 
Cadrul legal de acolo nu lasă loc de interpretări. Vizita respectivă s-a finalizat cu un 
raport pe care, după ce o să intru în posesia lui, o să vi-1 pun la dispoziţia 
dumneavoastră, un raport cu bună practică privind administraţia locală din Norvegia. 
Raport prin care o să invităm reprezentanţii Guvernului României şi decidenţii politici 
la o întâlnire a Asociaţiei Municipiilor şi să încercăm şi noi exemplele de bună practică 
de acolo.
Cam acesta ar fi în câteva idei scopul pentru care am fost delegat în acea vizită din 
Norvegia.
DI preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă mai Sunt discuţii? - Nu sunt.

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
22.Proiect de hotărâre privind actualizarea programului anual de activitate al S.C. 
Citadin Zalău S.R.L., pentru activităţile de întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii 
capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi 
amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat prin H.C.L. 204/21.06.2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Băncea - 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? - Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
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 actualizarea 
programului anual de activitate al S.C. Citadin Zalău S.R.L., pentru activităţile de 
întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare 
şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat 
prin H.C.L. 204/21.06.2022.

Se adoptă hotărârea nr. 234

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
23.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Mobilitate urbană 
durabilă Zalău 2023, Etapa II” şi abrogarea Hotărârii de Consiliu Local al municipiului 
Zalău nr. 390 din 10.12.2020. ’
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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? - Nu sunt.
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 actualizarea bugetului 
proiectului „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023, Etapa II” şi abrogarea Hotărârii de 
Consiliu Local al municipiului Zalău nr. 390 din 10.12.2020.

Se adoptă hotărârea nr. 235

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
24.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe P+8 şi VI din municipiul Zalău” şi abrogarea art. 1- 
4 ale hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 163 din 27 mai 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.
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Dl consilier Teodor Balăjel - 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 preşedinte Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? - Nu sunt.
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 actualizarea bugetului 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe P+8 şi VI din 
municipiul Zalău” şi abrogarea art. 1 -4 ale hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Zalău nr. 163 din 27 mai 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 236

Dl preşedinte Teodor Bălăjel
Diverse
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - O să avem unele lămuriri pe care dumneavoastră le- 
aţi solicitat şi avem prezenţi, în cadrul şedinţei, pe domnii care se ocupă şi verifică 
implementarea proiectului de extindere de apă şi canal în Municipiul Zalău.
Ii avem invitaţi pe domnul director Marcel Zaharia de la S.C. Compania de Apă Someş 
Tisa S.A., pe dl Crişan care este şi consilier în cadrul Consiliului local, i-am invitat şi 
pe reprezentanţii de la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Bazinului Someş- 
Tisa.
Se constată o întârziere nepermis de mare de implementare a lucrărilor de apă şi canal 
a proiectului POIM, proiect de infrastructură mare.
Dl director Marcel Zaharia prezintă situaţia contractelor pentru care a primit solicitarea. 
Sunt patru contracte care au legătură cu Municipiul Zalău.
Dl primar Ionel Ciunt solicită să se respecte termenele şi să fie luate măsuri împotriva 
firmei care execută lucrările.
Vă solicit ca până miercuri să ne prezentaţi un calendar sau un grafic de lucrări, ca să 
putem reface amplasamentele pe care s-a lucrat, ca acele străzi să nu intre în toamnă şi 
în iarnă în starea în care sunt.

Dna consilier Mihaela Mureşan - Legat de activitatea firmei Minicar Junior care 
desfăşoară activitatea de recreere cu maşinuţe electrice şi trenuleţ de pe platoul de 
marmură, am înţeles că, începând cu data de 28.06.2022, i s-a sistat activitatea, având 
în vedere că urmează să se modernizeze zona centrală a oraşului şi, de asemenea, şi 
proiectul de pietonizare a străzii Unirii.
Am înţeles că a făcut o solicitare către primărie, de a fi realocată în zona Troiţei şi chiar 
şi în parcul central, ar vrea să aibă câteva maşinuţe acolo iar trenuleţul să circule pe 
aleile din parc.
Am înţeles că a primit verbal, nu ştiu dacă i s-a răspuns şi oficial la scrisoare, că nu se 
va putea realiza acest lucru.
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Am văzut că au deschis şi în mediul online o petiţie prin care solicită cetăţenilor să se 
alăture cauzei lor, eu sunt „pentru” având copii mici, avem nevoie de locuri de recreere 
în centrul oraşului, v-aş solicita şi eu să încercaţi să daţi curs şi să găsim o soluţie. 
Până acum, a fost semnată de sute de persoane. în acest sens, consider că ar fi potrivit 
să dăm un răspuns solicitării antreprenorului şi să încercăm să venim cu soluţii optime 
pentru a pune la dispoziţia cetăţenilor posibilităţi de recreere şi în centrul urbei, nu să 
le mutăm pe toate la marginea oraşului sau în parcarea unui mall.
Dl primar Ionel Ciunt - Locaţia la care se lucrează tocmai în acest sens este proiectul 
pe care îl derulăm acolo, ca şi o zonă de recreere în care copiii, familiile să poată avea 
o zonă de recreere pe platoul care o să fie reabilitat.
Am avut o discuţie cu doamna care gestionează firma respectivă, i-am spus că pentru 
trenuleţ o să găsim o soluţie pe aleele din parc, dar vis-a-vis de maşinuţe o să avem o 
discuţie cu locatarii din zona respectivă, deoarece acolo, a mai fost o intenţie de a 
amplasa un fel de terasă iar locatarii nu au dorit acel lucru, pentru că acolo este spaţiul 
lor din faţa blocului. Ei nu au unde să iasă decât în faţa blocului, 
în ideea în care găsim înţelegere la cei care locuiesc acolo nu o să ne împiedicăm de 
nimic. Dar presiunea de a face în mediul online tot felul de intervenţii nu este ok.
Dna consilier Mihaela Mureşan - Am înţeles că a iniţiat această petiţie primind un 
răspuns negativ.
Dl primar Ionel Ciunt — Doamna trebuia să fie corectă şi să spună discuţia reală.
Dl consilier Mihai Crişan - Susţin şi eu cauza doamnei şi ar trebui să îi găsim o nouă 
locaţie.
Dl preşedinte Teodor Bălăjel - Discuţii?
Dacă nu mai sunt alte discuţii, declar şedinţa închisă, vă mulţumesc pentru participare 

şi vă doresc o zi fhimoasă!
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