
PROCES VERBAL

A

încheiat azi, 31 martie 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: 20 consilieri.
Lipseşte: dl consilier Popiţ Adrian.
La lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău, din partea 

executivului Primăriei participă următorii: dl. Ionel Ciunt - primarul Municipiului 
Zalău, dl Călin Fort - administrator public, d-na Marina Fazacaş - secretar general al 
municipiului Zalău, d-na Cuibuş Mariana —director Direcţia economică, dl Claudiu 

Chiş - director adj. Direcţia economică, dl Caraba Vasile - consilier al primarului, dna 

- Mihaela Onuţan - director Direcţia resurse umane, dl Dan Curea- director Direcţia 

tehnică, dl Alexandru Pura - director Direcţia patrimoniu, dl Petre Vlad - arhitect şef. 
Direcţia urbanism, d-na Violeta Conde - şef serviciu TIC.

Invitaţi: dna Dorina Baboş - director DAS, dl Vasile Stan - Ocolul Silvic, dl 
Marcel Adridan - director SADP, dl Kulcsar - director economic Citadin Zalău srl.

' Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Primăriei 
municipiului Zalău, în data de 24.03.2022, a anunţului de convocare a Consiliului 
Local, întocmit în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău, nr. 324 din 
24.03.2022, 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 24.03.2022, cu precizarea datei, orei şi a locului de 
desfăşurare a şedinţei.
In continuare, am consemnat următoarele:

Dl Teodor Bălăjel - preşedinte de şedinţă 

Bună ziua! Bine aţi venit la şedinţa noastră!

Declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, constatând că sunt prezenţi 20 consilieri ai Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, astfel încât consiliul să poată lucra valabil, cvorumul legal fiind de minim 11
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consilieri locali.
Precizez că au fost convocaţi toţi consilierii locali.

Consilierii prezenţi sunt: dl consilier Teodor Bălăjel, dl consilier Gheorghe Bancea, dl 
consilier Dan Bercean, dl consilier Alexandru Bora, dl consilier Claudiu Bujor, dl 
consilier Mihai Crişan, dl consilier Râul Dragoş, dl consilier Nicolae Fazakas, dna 

consilier Amalia Găvriluţ, dna consilier Ramona Goga, dl consilier Alin Guler, dl 
consilier Alexandru Lakatos, dl consilier Horin Morar, dna consilier Mihaela Muresan, 
dna consilier Gabriela Olar, dl consilier Bogdan Zsolt, dl consilier loan Şerban, dl 
consilier Zoltan Takacs, dl consilier Gheorghe Taloş, dna consilier Ioana Tuduce.

La solicitarea doamnei secretar general al Municipiului Zalău supun la vot:
- Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 10 februarie 2022, cu 
menţiunea că această şedinţă s-a desfăşurat on-line şi au fost prezenţi toţi consilierii. 
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

-Procesul verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 25 februarie 2022, cu 
menţiunea că la această şedinţă, desfăşurată cu prezenţă fizică, a lipsit dl consilier 
Bogdan Zsolt.
Dacă sunt observaţii? - Nu sunt.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

In continuare dau cuvântul dlui primar pentru a face câteva precizări 
la ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

dl. Ionel Ciunt — mulţumesc, dle preşedinte de şedinţă! Bună dimineaţa, 
doamnelor şi domnilor consilieri!

înainte să supun votului dvs. Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Zalău fac două precizări.

- Să adăugăm, la ordinea de zi Proiectul de hotărâre nr. 59 cu privire la 

actualizarea unui deviz general al investiţiei de la Cinematograful Scala, despre 

am mai discutat. Acesta nu a fost pus mai devreme deoarece abia ieri după-masă am 

primit solicitarea de la CNI, iar mâine se va desfăşura un consiliu tehnico-economic la 

CNI iar luni sau marţi, la Ministerul Dezvoltării. Este nevoie de această Hotărâre a 

Consiliului Local Zalău pentru actualizarea devizului general.
- Cea de-a doua precizare pe care vreau să o fac este cu privire la un amendament, 

pe care l-am primit aseară foarte târziu din partea dlui consilier Crişan Mihai, referitor

cu privire

care
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la Proiectul de Hotărâre nr. 4, pe care mi-1 însuşesc, nu în totalitate, şi mă refer la 

ultimul paragraf.
Prin acest amendament se introduce la Proiectul de Hotărâre nr. 4 gratuitatea parcării, 
în municipiul Zalău, pentru deţinătorii de autovehicule electrice, prin emiterea unui 
permis sau abonament cu titlu gratuit.
Iar ultimul paragraf să fie în felul următor: "Permisul personalizat se elibereză anual, 
şi va conţine inscripţionat numărul maşinii”.
Deci îmi însuşesc acest amendament şi vă rog să acceptaţi ca şi acesta să facă parte din 

Proiectul de Hotărâre nr. 4 şi în final din Hotărârea de Consiliu Local.
Cu aceste două precizări 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 şi cum am precizat şi eu anterior.

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

din data de 31 martie 2022, ora 9.00

Aprobarea Procesului verbal al şedinţelor Consiliului local din data de 10 
februarie 2022 şi 25 februarie 2022precum şi a Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară 
din 31 martie 2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zonă cu funcţiuni mixte, construire 
imobile cu funcţiuni mixte, realizare acces şi operaţiuni notariale” Aleea Movileştilor 
nr. 5A şi 7, beneficiari: City Piaza Imobiliare SRL şi Crişan Rezidenţiale SRL.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe colective mici”, str. Merilor FN, 
beneficiar SC Handling Logistics and Estates SRL.

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism 
„Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în ISP2A” pentru terenul în 
suprafaţă totală de 1125 mp, situat pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 98D, înscris în CF 
nr. 71537 Zalău, nr. cad.71537, beneficiar SC Hudin Anda SRL.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament şi a noului Caiet de 
al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând

domeniului public şi privat al Municipiului Zalău.
sarcim

3



5. Raportul Primarului Municipiului Zalău privind starea economică, socială şi 
de mediu în Municipiul Zalău pentru anul 2021.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
pentru Direcţia de Asistenţă Socială Zalău.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Serviciul de 
Administrare al Domeniului Public Zalău.

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea 
publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea unităţilor de învăţământ din 
Municipiul Zalău, ca urmare a reevaluării activelor fixe corporale pe anul 2021.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de constituire a dreptului 
de superficie asupra imobilului teren în suprafaţă de 232 mp, în favoarea SC Sepal 
Comerţ SRL.

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea 
publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea şi gestionarea ADI Ecodes 
Sălaj, ca urmare a reevaluării activelor fixe corporale 2021.

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea 
publică/privată a Municipiului Zalău, date în concesiune la SC Compania de Apă 
Someş SA Cluj, prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 
Bazinul Hidrografic Someş -Tisa în calitate de autoritate delegantă.

13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri 
imobile/spaţii (săli de sport, săli clasă, terenuri, alte spaţii /terenuri )— temporar 
disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităţilor 
de învăţământ din Municipiul Zalău.

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea 
publică/privată a Municipiului Zalău, transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL 
şi administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău 
reevaluării activelor fixe corporale 2021.

15. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a art.3 alin.(2) din Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Zalău nr.372 din 16.12.2021 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău, pentru anul 2022.

16. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea 
publică a Municipiului Zalău, rezultate în urma realizării investiţiei "Realizare spaţii 
de garare acoperite pentru autobuze electrice", transmise în 
Transurbis SA Zalău.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a 
unui Acord de Parteneriat Educaţional cu Liceul cu Program Sportiv ”Avram lancu” 
în vederea derulării proiectului ”Ambiţie de Primăvară ediţia a II- a 2022”.

, ca urmare a

administrarea SC
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18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Poliţiei Locale 
Zalău a două sisteme de supraveghere video în 2 puncte gospodăreşti şi completarea 
Contractului de administrare nr. 59261 din 18.12.2012.

19. 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 februarie 2022.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, 
nr.64A, bloc 04, ap.7, în favoarea titularului contractului de închiriere.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, 
nr.64A, bloc 04, ap.8, în favoarea titularului contractului de închiriere.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. 
Viitorului nr.l5, bloc DM11, ap.5, în favoarea titularului contractului de închiriere.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din 
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrişare, a suprafeţei 
de 9 mp teren cu vegetaţie forestiră în favoarea Asociaţia Radio Maria România, în 
scopul menţinerii staţiei de emisie recepţie.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din 
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrişare, a suprafeţei 
de 1108 mp teren cu vegetaţie forestiră în favoarea SC Orange România SA, în scopul 
menţinerii staţiei de emisie recepţie.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din 
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrişare, a suprafeţei 
de 400 mp teren cu vegetaţie forestiră în favoarea SC Vodafone România SA, în scopul 
menţinerii staţiei de emisie recepţie.

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea SADP Zalău a 
sistemului de semaforizare realizat la intersecţia dintre str. S. Bărnuţiu şi str. Sfânta 
Vineri, executat şi pus în funcţiune în cadrul proiectului de „ Modernizare coridor 
integrat de mobilitate urbană axa Est-Vest, str. Simion Bămuţiu-str. Voievod Gelu“.

27. 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 223,55 
de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a 
Municipiului Zalău.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică 
al Poliţiei Locale a municipiului Zalău pentru anul 2022.

29. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.237/ 
pentru achiziţionarea de către MUNICIPIUL ZALĂU

mc

29.07.2021
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a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul 
penal nr. 477/84/2020/al*, atât în cameră preliminară cât şi în faza de judecată, în 
situaţia în care Municipiul Zalău a fost introdus în calitate de parte responsabilă 
civilmente.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate publică 
a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje, în 
vederea efectuării unor lucrări de interes public în municipiul Zalău, zona Dumbrava 
Nord - strada luliu Coroianu.

31. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numitului 
Crişan Ţilică a suprafeţei de 500 mp teren intravilan identificat în C.F. nr. 11629 Zalău, 
nr. top 483/1/1/1/1/2/1/a/b în vederea înaintării pentru emiterea Ordinului Prefectului.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.1 al Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Zalău nr. 36 din 10.02.2022 de aprobare a bugetului de venituri 
şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2022.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 
DALI, pentru obiectivul de investiţii ^Creşterea eficienţei energetice a Liceului 
Pedagogic Gheorghe Şincai-CANTINĂ”.

34. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică 
pentru proiectele finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie 
scăzute de carbon. Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. 
Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru blocul de locuinţe P40

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la 
obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe SB 34 din 
Municipiul Zalău".

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferentă lucrărilor de "Modernizare şi amenajare zona str. Dumbrava bloc D16-D27" 
din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 a Hotărârii 
Consiliului Local

cu emisii

nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind 
organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza 
municipiului Zalău.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului de 
salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Zalău, 
rezultate în urma procedurii de atribuire a contractului de

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str.Olarilor, 
nr.64A, bloc 04 , ap. 19, în favoarea titularului contractului de închiriere.

servicii.
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40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Poliţia Locală

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 383 din 16 decembrie 2021privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Zalău, a Direcţiei publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor Zalău şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al 
municipiului Zalău

42. 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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului 
Consiliului Local al Municipiului Zalău pe anul 2021.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subvenţii precum şi 
modificarea listei de investiţii aprobată pe anul 2022.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului 
bugetar pe anul 2021 al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

46. 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 S ADP Zalău în baza Proceselor 
Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.

47. Proiect de hotărâre privind predarea către Liceul Tehnologic „Mihai 
Viteazul” din Municipiul Zalău a unor bunuri reprezentând dotări realizate în cadrul 
obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi echipare a unităţii de învăţământ 
Liceul Tehnologic ,JVIihai Viteazul” din Municipiul Zalău” - Etapa I - INTERNAT ”, 
cod SMIS 122532.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de activitate pentru 
întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare 
şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, precum 
şi a listei de investiţii aprobată prin HCL nr. 34/10.02.2022.

49. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 
public al Statului Român aflate şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
“CER” SA, în domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Zalău.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferentă lucrărilor de reparaţii capitale a străzii Plevnei (etapa 1), Municipiul Zalău, 
jud.Sălaj.

Zalău.
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51. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la 
obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv 
Avram lancu din municipiul Zalău”, cod SMIS 115362.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la 
obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe VI din 
municipiul Zalău”, cod SMIS 116991.

53. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren 
intravilan conform P.U.G. 2010 Zalău şi extravilan conform extrasului de carte 
funciară în suprafaţă de 48 mp, identificat cu număr cadastral 59578, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Hunedoarei şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

54. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren 
intravilan de 34 mp, identificat cu număr cadastral 73817, liber de sarcini, 
asigurării tramei drumului public strada Iulian Domşa şi trecerea acestuia din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

55. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 
62 mp, identificat cu număr cadastral 70059, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Mircea cel Bătrân şi trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului Zalău.

56. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren 
intravilan de 48 mp, identificat cu număr cadastral 73851, liber de sarcini, 
asigurării tramei drumului public strada Câmpului şi trecerea acestuia din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

57. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrarea constituit în 
favoarea Clubului Sportiv Municipal Zalău asupra imobilului Hostel Stadion şi 
totodată retragerea din folosinţă gratuită a imobilului ”Sediu administrativ” în vederea 
schimbării modului de gestionare a acestora, pentru desfăşurarea activităţilor în 
sistemul de educaţie fizică, sport şi altele.

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferentă lucrărilor de modernizare a străzii Dudului (din interesecţia cu str. Bujorilor), 
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

59. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent 
documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a obiectivului de 
investiţii “Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Cinematografului Scala 
din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj”.

Diverse

necesar

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

Ordinea de zi fiind aprobată, se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe aceasta.

Dl Teodor Bălăjel
Vă solicit să anunţaţi interesul personal şi numărul proiectului de hotărâre la care 

aveţi un interes personal, astfel cum este definit de art. 228 la alin.l Cod administrativ 
şi la care nu veţi participa.

Dl consilier Fazakas Nicolae nu participă la proiectul de hotărâre nr. 16.
Dl consilier Gheorghe Bancea nu participă la proiectul de hotărâre nr. 19.
Dl consilier Florin Morar nu participă la proiectul de hotărâre nr. 19.
Dl consilier Claudiu Bujor nu participă la proiectul de hotărâre nr. 51.
Dl consilier Crişan Mihai nu participă la proiectul de hotărâre nr. 12.
Dna consilier Ioana Tuduce nu participă la proiectul de hotărâre nr. 33.
Dl consilier Teodor Bălăjel nu participă la proiectele de hotărâre nr. 23, 24, 25

şi 27.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 

urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zonă cu funcţiuni mixte, construire 
imobile cu funcţiuni mixte, realizare acces şi operaţiuni notariale” Aleea Movileştilor 
nr. 5A şi 7, beneficiari: City Piaza Imobiliare SRL şi Crişan Rezidenţiale SRL.

Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută 
de Legea nr. 52/2003. în 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 -
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.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

aviz
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Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în 
zonă cu funcţiuni mixte, construire imobile cu fiincţiuni mixte, realizare acces şi 
operaţiuni notariale” Aleea Movileştilor nr. 5A şi 7, beneficiari: City Piaza Imobiliare 
SRL şi Crişan Rezidenţiale SRL.

Se adoptă hotărârea nr. 63

Dl Teodor Bălăjel
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan 

Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe colective mici”, str. Merilor FN, 
beneficiar SC Handling Logistics and Estates SRL.

Proiectul de hotărâre a urmat procedura de transparenţă decizională prevăzută de 
Legea nr. 52/2003. în 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.
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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţe 
colective mici”, str. Merilor FN, beneficiar SC Handling Logistics and Estates SRL. ’

*

Se adoptă hotărârea nr. 64
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Dl Teodor Bălăjel
3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

„Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în ISP2A” pentru terenul în 
suprafaţă totală de 1125 mp, situat pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 98D, înscris în CF 
nr. 71537 Zalău, nr. cad.71537, beneficiar SC Hudin Anda SRL.

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 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 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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în 
ISP2A” pentru terenul în suprafaţă totală de 1125 mp, situat pe bulevardul Mihai 
Viteazul nr. 98D, înscris în CF nr. 71537 Zalău, nr. cad.71537, beneficiar SC Hudin 
Anda SRL.

Se adoptă hotărârea nr. 65

Dl Teodor Bălăjel
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament şi a noului Caiet de 

sarcini al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Zalău.
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Proiectul de hotărâre a urmat procedura de trzuisparenţă decizională prevăzută de Legea 
nr. 52/2003. In această etapă nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau opinii cu valoare 
de recomandare.
Proiectul de act normativ a fost completat/ modificat de iniţiator conform Notei de 
modificare a Direcţiei Tehnice nr. 22116 din 11.03.2022.
Luăm în discuţie şi supunem la vot acest proiect de hotărâre luând în considerare şi 
amendamentul dlui Crişan Mihai, însuşit de către dl Primar care face parte din acest 
proiect de hotărâre.

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 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?
Dl consilier Crişan Mihai - Aş dori să motivez acest amendament având în vedere că 
l-am trimis destul de târziu. După cum v-a spus şi dl primar este vorba despre o 
facilitate acordată deţinătorilor de maşini electrice prin acordarea cu titlu gratuit, a unor 
abonamente pentru parcare, ţinând cont şi de faptul că momentan, în oraş, există un 
număr mic de maşini de acest fel, iar impactul asupra bugetului local ar fi mic şi 
consider că ar încuraja persoanele care doresc să achiziţioneze o maşină şi stau în 
cumpănă dacă să îşi ia sau nu o maşină electrică, iar această facilitate să fie menţinută 
până când numărul maşinilor electrice va creşte şi vom renunţa la această facilitate.
Ii mulţumesc dlui primar că şi-a însuşit acest amendament.
Dl Teodor Bălăjel - Da, mulţumim! Ştiu că este o măsură de încurajare pentru 
achiziţionarea maşinilor electrice de către cetăţenii municipiului, dar încurajarea am 
dat-o noi. Primăria Zalău, prin scutirea sau bonificaţia aplicată impozitelor şi taxelor 
cu privire la aceste autovehicule.
Dacă mai sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aşa cum a fost însuşit 
de dl primar.
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 noului 
Regulament şi a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare, întreţinere şi
exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 66

Dl Teodor Bălăjel
5. Raportul Primarului Municipiului Zalău privind starea economică, socială şi 

de mediu în Municipiul Zalău pentru anul 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 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 discuţii?
Dl Ionel Ciunt — Aşa cum aţi putut constata este un raport consistent în care am 
încercat să cuprind munca mea, a colegilor mei şi a aparatului de specialitate şi doresc 
să subliniez că majoritatea acţiunilor şi lucrărilor realizate anul trecut, s-au făcut şi 
datorită Consiliului Local care a aprobat prin Hotărârile Consiliului Local propunerile 
noastre de dezvoltare a municipiului.
Loc de mai bine este întotdeauna, dar vă rog să apreciaţi că atât conducerea primăriei 

şi executivul, cât şi Consiliul local avem bună credinţă, suntem preocupaţi să 
dezvoltăm oraşul în care trăim şi la urma urmei ne facem doar datoria, noi cei care 
ocupăm, vremelnic, funcţiile de conducere în administaţia locală.
Dl Teodor Bălăjel - Mulţumim!
Raportul care oglindeşte activitatea primarului nu se supune la vot, dar sunt convins că 
va fi studiat de mulţi cetăţeni ai municipiului Zalău.

13



Dl Teodor Bălăjel
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru Direcţia de Asistenţă Socială 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.
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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 67

Dl Teodor Bălăjel
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială 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.
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DI Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 68

Dl Teodor Bălăjel
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Serviciul de 

Administrare a Domeniului I^blic 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.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.

DI Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului 
de funcţii pentru Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 69

DI Teodor Bălăjel
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea 

publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea unităţilor de învăţământ din 
Municipiul Zalău, ca urmare a reevaluării activelor fixe corporale pe anul 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 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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în 
administrarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău, ca urmare a reevaluării 
activelor fixe corporale pe anul 2021.

Se adoptă hotărârea nr. 70

Dl Teodor Bălăjel
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de constituire a dreptului 

de superficie asupra imobilului teren în suprafaţă de 232 mp, în favoarea SC Sepal 
Comerţ SRL.

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?
Dl Crişan Mihai - Aşa cum am precizat şi la alte proiecte prin care am oferit anumite 
concesiuni unor societăţi comerciale, am întrebat în comisia economică 
valoarea acestei taxe şi am aflat că e doar 1,5 lei/mp şi asta înseamnă că societatea 
plăteşte cca 29 lei/lună pentru a beneficia de acest drept şi mi se pare anormal ca 
Primăria municipiului Zalău să dea în folosinţă, chiar dacă e vorba doar de terenul de 
sub clădire, la o valoare atît de mică, când în mediul privat se plătesc sume de 50 sau 
de 100 de ori mai mari pentru folosinţă.
Dl Teodor Bălăjel — Dar dacă aţi discutat in comisia economică la ce concluzie ati

9

care este
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ajuns?
Dl Crişan Mihai - Concluzia e că se prelungeşte acest contract, dar se putea stabili o 
sumă mai mare.
Dna secretar general Marina Fazacaş - într-adevăr contractul a fost încheiat în 2013 
la valoarea de 1,5 lei/mp dar ulterior a avut unele modificări în sensul că s-a prelungit 
contractul de superficie iar ultima prelungire a fost anul trecut.
Prin Hotărârea de Consiliu Lxical din decembrie 2021 privind stabilirea taxelor şi 

impozitelor şi valoarea contractului de pe 2021 până în prezent este de 5 lei/mp 
respectiv cca 1100 lei/an.
Deci, preţul de închiriere este de 5 lei/mp stabilit prin Hotărârea de Consiliu Local cu 

privire la taxele şi impozitele din luna decembrie 2021.
într-adevăr în contract este 1,5 lei/mp dar ulterior au fost acte adiţionale, din ultimul 
act adiţional reiese valoarea de 5 lei/mp.
Dl consilier Mihai Crişan - Consider că este puţin 5 lei/mp.
Dl Teodor Bălăjel - Domnule consilier! aveţi dreptate, e puţin dar la viitoarea şedinţă 
de consiliu local puteţi veni cu un proiect de hotărâre, să regândim tot ce înseamnă 
partea de taxe pe teren, clădiri, contracte de închiriere, îl vom discuta şi eventual 
promova respectivul proiect de hotărâre.
Noi am aprobat taxele respective înainte de aprobarea bugetului local.
Toate propunerile de taxe şi impozite pentru anul următor au un termen în care stau la 
transparenţă, după care le aprobăm în consiliul local.
Dl consilier Gheorghe Taloş - Am o nelămurire. Subiectul discuţiei noastre este 
despre un teren pe care se află o construcţie. Cum propuneţi să procedăm?
Dl Teodor Bălăjel - Dl consilier Mihai Crişan a propus suma de 150 lei/mp sau 100 
1.61 •
Dl consilier Nicolae Fazakas — Aceste taxe trebuie să le stabilim unitar, oricum 
societatea respectivă probabil nu ar fi încheiat acest contract dacă nu era nevoită. 
Putem să luăm în discuţie partea aceasta şi să revedem taxele, pentru că în 2021 a fost 
aprobat preţul. Vă invit să veniţi cu un proiect de hotărâre.
Dl consilier Mihai Crişan

9

mici.
Dl consilier Nicolae Fazakas - Vom analiza cum am putea încheia acest tip de 
contracte.
Dl Ionel Ciunt- Legat de acest aspect, sunt de părere că ţinem încurcaţi proprietarii de 
imobile. Se impune o analiză mai amplă şi în perioada următoare vom face un inventar 
al terenurilor.
Cred că soluţia corectă ar fi evaluarea terenurilor de sub clădiri şi vândute 
proprietarilor clădirilor.
Dl Teodor Bălăjel - Se poate propune o hotărâre de consiliu în acest sens.
Vă amintesc că Legea 231 încearcă să rezolve această problemă dar aici

#

— Eu am spus şi la începutul anului că aceste taxe sunt prea

nu sunt
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cuprinse şi societăţile comerciale.
Avem peste 300 de cereri, împreună cu comisisa de fond funciar încercăm să le 
soluţionăm pe toate.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 15 voturi. împotrivă? - 5 voturi (Gheorghe Bancea, Alexandru 
Bora, Mihaela Mureşan, Mihai Crişan, Florin Morar). Abţineri? - Nu sunt.

Cu 15 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea 
contractului de constituire a dreptului de superficie asupra imobilului teren în suprafaţă 
de 232 mp, în favoarea SC Sepal Comerţ SRL.

Se adoptă hotărârea nr. 71

Dl Teodor Bălăjel
11 .Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea 

publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea şi gestionarea ADI Ecodes 
Sălaj, ca urmare a reevaluării activelor fixe corporale 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii 
bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, 
administrarea şi gestionarea ADI Ecodes Sălaj, ca urmare a reevaluării activelor fixe 
corporale 2021.

transmise în

Se adoptă hotărârea nr. 72

Dl Teodor Bălăjel
12.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea 

publică/privată a Municipiului Zalău, date în concesiune la SC Compania de Apă
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Someş SA Cluj, prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 
Bazinul Hidrografic Someş -Tisa în calitate de autoritate delegantă.

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.
Dl consilier Mihai Crişan nu participă la acest proiect de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
valorii bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, date în 
concesiune la SC Compania de Apă Someş SA Cluj, prin Asociaţia Regională pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş -Tisa în calitate de 
autoritate delegantă.

Se adoptă hotărârea nr. 73

Dl Teodor Bălăjel
13.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică 

imobile/spaţii (săli de sport, săli clasă, terenuri, alte spaţii /terenuri )— temporar 
disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităţilor 
de învăţământ din 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

a unor bunuri
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Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Florin Morar nu participă la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Alexandru Bora nu participă la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Alin Guler - O rugăminte. Să fie interzis în sălile de sport jocul de fotbal 
şi propun să fie interzis accesul adulţilor pentru că este pericol de degradare mai mare 
a sălilor de sport.
Dl Teodor Bălăjel - Rog Direcţia Patrimoniu să ia în considerare aspectul prezentat şi 
să analizeze împreună cu directorii unităţilor de învăţământ sau să solicite un preţ mai 
mare.
Dna consilier Gabriela Olar -Am văzut că este prevăzut în regulament depunerea 
unei garanţii în valoare de 300 lei, în momentul în care depui documentaţia pentru 
licitaţie. Nu ar putea fi exceptate unităţile de învăţământ de la depunerea acestei 
garanţii având în vedere că şcolile sunt ale primăriei? Nu văd logica ca şcolile să 
depună această garanţie având în vedere că banii provin tot de la bugetul local.
Dl consilier Gheorghe Bancea - Un exemplu ar fi CSS, Palatul Copiilor ca fiind 
unităţi conexe ale Inspectoratului Şcolar Judeţean din subordinea Ministerului 
Educaţiei, prin contract de comodat cu titlul de gratuitate, doar plata utilităţilor pot 
avea acces în aceste spaţii.
Cu şcolile nu se încheie un contract precum cu persoanele fizice.
Dl Teodor Bălăjel - E bună precizarea făcută şi sigur, nu vom plăti chirie când spaţiile 
sunt folosite de alte şcoli.
Supun la vot 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 închirierea prin 
licitaţie publică a unor bunuri imobile/spaţii (săli de sport, săli clasă, terenuri, alte spaţii 
/terenuri )- temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în 
administrarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 74

Dl Teodor Bălăjel
14.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor de retur proprietatea 

publică/privată a Municipiului Zalău, transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL 
şi administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău 
reevaluării activelor fixe corporale 2021.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău

, ca urmare a
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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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
valorii bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, transmise 
în concesiunea SC Citadin Zalău SRL şi administrarea Serviciului de Administrare a 
Domeniului Public Zalău, ca urmare a reevaluării activelor fixe corporale 2021.

*

Se adoptă hotărârea nr. 75

Dl Teodor Bălăjel
15.Proiect de hotărâre de modificare şi completare a art.3 alin.(2) din Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Zalău nr.372 din 16.12.2021 privind stabilirea 
in^ozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău, pentru anul 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 Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism -
favorabil.

aviz

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 - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Mihai Crişan- Referitor la taxe şi impozite am văzut că s-a publicat pe 
site să vină cetăţenii să plătească până la 31 martie.
Vă rog să comunicaţi şi să explicaţi mai bine amânarea până la 30.09.2022.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Dl Teodor Bălăjel
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre de modificare şi completare 
a art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr.372 din 
16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor pentru 
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău, 
pentru anul 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 76

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

publică a Municipiului Zalău, rezultate în urma realizării investiţiei "Realizare spaţii 
de garare acoperite pentru autobuze electrice", transmise în administrarea SC 
Transurbis SA 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 -
favorabil.

aviz

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Dl consilier Nicolae Fazakas - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea 
listei bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, rezultate în urma 
realizării investiţiei "Realizare spaţii de garare acoperite pentru autobuze electrice", 
transmise în administrarea SC Transurbis SA Zalău.

22



Se adoptă hotărârea nr. 77

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

unui Acord de Parteneriat Educaţional cu Liceul cu Program Sportiv ”Avram lancu” 
în vederea derulării proiectului "Ambiţie de Primăvară ediţia a II- a 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 - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Alin Guler - Da, am văzut proiectul, este foarte bun, mă bucur că se 
încurajează mişcarea.
Rog să se deschidă pista de alergare de la stadion mai ales că s-a încălzit vremea.
Dl Alexandru Pura - Am afişat că se lucrează la bordurare. Estimăm finalizarea în 
jurul sărbătorilor pascale. Vă cerem scuze pentru acest inconvenient.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii de către Municipiul Zalău a unui Acord de Parteneriat Educaţional cu Liceul 
cu Program Sportiv "Avram lancu” în vederea derulării proiectului "Ambiţie de 
Primăvară ediţia a II- a 2022”.

Se adoptă hotărârea nr. 78

Dl Teodor Bălăjel
IS.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Poliţiei Locale 

Zalău a două sisteme de supraveghere video în 2 puncte gospodăreşti şi completarea 
Contractului de administrare nr. 59261 din 18.12.2012.
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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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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea 
în administrarea Poliţiei Locale Zalău a două sisteme de supraveghere video în 2 puncte 
gospodăreşti şi completarea Contractului de administrare nr. 59261 din 18.12.2012.

Se adoptă hotărârea nr. 79

Dl Teodor Bălăjel
19.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 februarie 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 - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Gheorghe Bancea - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Dl consilier Rorin Morar - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun la vot 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 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 februarie 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 80

Dl Teodor Bălăjel
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 

fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, 
nr.64A, bloc 04, ap.7, în favoarea titularului contractului de închiriere.

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.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64A, bloc 04, ap.7, în favoarea titularului 
contractului de închiriere.

Se adoptă hotărârea nr. 81

Dl Teodor Bălăjel
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 

fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, 
nr.64A, bloc 04, ap.8, în favoarea titularului contractului de închiriere.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
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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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64A, bloc 04, ap.8, în favoarea titularului 
contractului de închiriere.

Se adoptă hotărârea nr. 82
{

Dl Teodor Bălăjel
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 

fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str. 
Viitorului nr.l5, bloc DM11, ap.5, 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 -
favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

aviz

26



Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Zalău, str. Viitorului nr.l5, bloc DM11, ap.5, în favoarea titularului 
contractului de închiriere.

Se adoptă hotărârea nr. 83

Dl Teodor Bălăjel
23 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din 

fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrişare, a suprafeţei 
de 9 mp teren cu vegetaţie forestieră în favoarea Asociaţia Radio Maria România, în 
scopul menţinerii staţiei de emisie recepţie.

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.
Dl Teodor Bălăjel - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău, fără defrişare, a suprafeţei de 9 mp teren cu vegetaţie forestieră în favoarea 
Asociaţia Radio Maria România, în scopul menţinerii staţiei de emisie recepţie.

*

Se adoptă hotărârea nr. 84

Dl Teodor Bălăjel
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din 

fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrişare, a suprafeţei 
de 1108 mp teren cu vegetaţie forestieră în favoarea SC Orange România SA, în scopul 
menţinerii staţiei de emisie recepţie.
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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.
Dl Teodor Bălăjel - La acest proiect de hotărâre nu participă.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău, fără defrişare, a suprafeţei de 1108 mp teren cu vegetaţie forestieră în favoarea
SC Orange România SA, în scopul menţinerii staţiei de emisie recepţie.

*

Se adoptă hotărârea nr. 85

Dl Teodor Bălăjel
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scoaterii temporare din 

fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, fără defrişare, a suprafeţei 
de 400 mp teren cu vegetaţie forestieră în favoarea SC Vodafone România SA, în 
scopul menţinerii staţiei de emisie recepţie.

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.
Dl Teodor Bălăjel - La acest proiect de hotărâre nu participă. 
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău, fără defrişare, a suprafeţei de 400 mp teren cu vegetaţie forestieră în favoarea 
SC Vodafone România SA, în scopul menţinerii staţiei de emisie recepţie.

Se adoptă hotărârea nr. 86

Dl Teodor Bălăjel
26.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea SADP Zalău a 

sistemului de semaforizare realizat la intersecţia dintre str. S. Bărnuţiu şi str. Sfânta 
Vineri, executat şi pus în funcţiune în cadrul proiectului de ,, Modernizare coridor 
integrat de mobilitate urbană axa Est-Vest, str. Simion Bămuţiu-str. 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.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind transmiterea 
în administrarea SADP Zadău a sistemului de semaforizare realizat la intersecţia dintre 
str. S. Bărnuţiu şi str. Sfânta Vineri, executat şi pus în funcţiune în cadrul proiectului 
de „ Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa Est-Vest, str. Simion 
Bărnuţiu-str. Voievod Gelu“.

Se adoptă hotărârea nr. 87

Dl Teodor Bălăjel
27.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 223,55 
de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a 
Municipiului Zalău.

mc
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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.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii?
Dl Teodor Bălăjel - La acest proiect de hotărâre nu participă.
DI Mihai Crişan - Aş dori să aduc în vedere tăierea copacilor din jurul cabanei 
Pionierilor. Cetăţenii reclamă că sunt tăiaţi copaci de pe traseu, se vede pădurea rărită. 
Se doreşte dacă este posibil să se marcheze copacii în altă zonă.
Dl Vasile Stan - Sunt trasee turistice marcate. Noi tăierile le facem anual în anumite 
zone bine definite, în parcele şi subparcele.
Exploatarea mare este spre releu. în zona Cabanei Pionierilor e doar accidental, 
în ultimele trei luni nu am exploatat acolo.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt doleanţe, împăduriţi traseele.
Pădurea e o valoare peste timp şi trebuie să avem grijă, să sprijinim şi cetăţenii cu 
lemne de foc.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în 
vederea vânzării cantităţii de 223,55 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din 
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 88

Dl Teodor Bălăjel
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică 

al Poliţiei Locale a municipiului Zalău pentru anul 2022.

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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Dl consilier Nicolae Fazakas- comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.
Dl consilier Teodor Bălăjel - comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, turism - aviz favorabil 
Dl consilier Claudiu-Vasile Bujor - comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
muncă, protecţie socială şi sport - aviz favorabil.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt intervenţii?
Dl consilier Alin Guler -Legat de etnicii romi care sunt aduşi la cerşit, nu am văzut o 
măsură de sancţionare a transportatorilor acestora.
Dl Teodor Bălăjel - Susţin ideea şi analizăm. Trebuie să avem grijă de siguranţa şi 
ordinea publică pentru reducerea cerşetorilor. Acest lucru a fost discutat şi în Comisia 
Locală de Siguranţă şi Ordine Publică.
Dl Lucian Trif - Aşa cum s-a discutat şi în şedinţa Comisiei Locale de Siguranţă şi 
Ordine Publică se ştie de prezenţa lor. Vom discuta cu cei de la judeţ să vedem aspecte 
şi moduri în care să-i identificăm. întrucât ei vin cu maşini personale şi justifică 
deplasarea în Zalău pentru procurarea hranei şi a altor bunuri. Analizăm cum putem 
identifica şi sancţiona transportul acestora.

Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a municipiului Zalău pentru 
anul 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 89

Dl Teodor Bălăjel
29.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.237/ 

pentru achiziţionarea de către MUNICIPIUL ZALĂU 
a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare juridică în dosarul 
penal nr. 477/84/2020/al*, atât în cameră preliminară cât şi în faza de judecată, în 
situaţia în care Municipiul Zalău a fost introdus în calitate de parte responsabilă 
civilmente.
Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
de disciplină şi relaţii cu cetăţenii - aviz favorabil.

29.07.2021
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DI consilier Nicolae Fazakas- comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, 
finanţe - aviz favorabil.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a municipiului Zalău pentru 
anul 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 90

Dl Teodor Bălăjel
SO.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării terenului proprietate publică 

a Municipiului Zalău prin desfiinţarea construcţiilor provizorii reprezentând garaje, în 
vederea efectuării unor lucrări de interes public în municipiul Zalău, zona Dumbrava 
Nord - strada luliu Coroianu.

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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
eliberării terenului proprietate publică a Municipiului Zalău prin desfiinţarea 
construcţiilor provizorii reprezentând garaje, în vederea efectuării unor lucrări de 
interes public în municipiul Zalău, zona Dumbrava Nord - strada luliu Coroianu.

Se adoptă hotărârea nr. 91
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Dl Teodor Bălăjel
31.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numitului 

Crişan Ţilică a suprafeţei de 500 mp teren intravilan identificat în C.F. nr. 11629 Zalău, 
nr. top 483/1/1/1/1/2/1/a/b în vederea înaintării pentru emiterea Ordinului Prefectului. 
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 
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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind propunerea de 
atribuire în proprietatea numitului Crişan Ţilică a suprafeţei de 500 mp teren intravilan 
identificat în C.F. nr. 11629 Zalău, nr. top 483/1/1/1/1/2/1/a/b în vederea înaintării 
pentru emiterea Ordinului Prefectului.

Se adoptă hotărârea nr. 92

Dl Teodor Bălăjel
32.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.1 al Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Zalău nr. 36 din 10.02.2022 de aprobare a bugetului de venituri 
şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 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 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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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 modificarea 
anexei 4.1 al Hotărârii Consiliului Lx)cal al Municipiului Zalău nr. 36 din 10.02.2022 
de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 
2022.

Se adoptă hotărârea nr. 93
Dl Teodor Bălăjel

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 
DALI, pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a Liceului 
Pedagogic Gheorghe Şincai-CANTINĂ”.
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 discuţii? Nu sunt.
Dna consilier Ioana Tuduce la aacest proiect de hotărâre nu participă.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii 
"Creşterea eficienţei energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Şincai-CANTINĂ”.

*

Se adoptă hotărârea nr. 94

Dl Teodor Bălăjel
34.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii taxei de reabilitare termică pentru 

proiectele finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 
2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute 
de carbon. Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectoml locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri 
rezidenţiale pentru blocul de locuinţe P40.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
DI consilier Gheorghe Bancea - comisia pentm 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanţate din fonduri europene prin 
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiţii 3.1 - 
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice 
şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale pentru blocul de locuinţe 
P40.

Se adoptă hotărârea nr. 95

Dl Teodor Bălăjel
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la 

obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe SB 34 din 
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

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind privind 
aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii "Creşterea 
eficienţei energetice a blocului de locuinţe SB 34 din Municipiul Zalău”.
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Se adoptă hotărârea nr. 96

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

aferentă lucrărilor de "Modernizare şi amenajare zona str. Dumbrava bloc D16-D27” 
din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.

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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice aferentă lucrărilor de "Modernizare şi amenajare 
zona str. Dumbrava bloc D16-D27" din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.

*

Se adoptă hotărârea nr. 97

Dl Teodor Bălăjel
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind 
organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza 
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
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Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice aferentă lucrărilor de "Modernizare şi amenajare 
zona str. Dumbrava bloc D16-D27” din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.

Se adoptă hotărârea nr. 98

Dl Teodor Bălăjel
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului de 

salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Zalău, 
rezultate în urma procedurii de atribuire a contractului de servicii.

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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tarifelor aferente Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare în Municipiul Zalău, rezultate în urma procedurii de atribuire a contractului 
de servicii.

Se adoptă hotărârea nr. 99
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Dl Teodor Bălăjel
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei construită din 

fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Zalău, str.Olarilor, 
nr.64A, bloc 04 , ap. 19, 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 dezvolt2U‘e 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
vânzării locuinţei construită din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Zalău, str.Olarilor, nr.64A, bloc 04 , ap. 19, în favoarea titularului 
contractului de închiriere.

Se adoptă hotărârea nr. 100

Dl Teodor Bălăjel
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Poliţia Locală

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.
Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.
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Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statului de funcţii pentru Poliţia Locală Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 101
*

Dl Teodor Bălăjel
41.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 383 din 16 decembrie 2021privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Zalău, a Direcţiei publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor Zalău şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local 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 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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 383 din 16 decembrie 2021privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Zalău şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 102
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Dl Teodor Bălăjel
42.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

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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 4 voturi (Alin Guler, 
Gabriela Olar, Zoltan Takacs, Ramona Goga).

Cu 16 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

*

Se adoptă hotărârea nr. 103

Dl Teodor Bălăjel
43.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului 

Consiliului Local al Municipiului Zalău pe anul 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, 
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.

prognoze economico sociale, buget.
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Dna consilier Mihaela Mureşan - comisia pentru drepturile omului, culte, probleme 
ale minorităţilor, ordine publică - aviz favorabil.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor inventarierii patrimoniului Consiliului Local al Municipiului Zalău pe anul 
2021.

Se adoptă hotărârea nr. 104

Dl Teodor Bălăjel
44.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subvenţii precum şi 
modificarea listei de investiţii aprobată pe anul 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 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?
Dl consilier Alin Guler — Aş vrea să ştiu dacă marcajele vor fi făcute doar cu vopsea 
sau se va aplica o pastă mai consistentă?
Dl Marcel Adridan - Din cauza costurilor mari de achiziţie a unei maşini performante 
care să facă acel marcaj, marcajele se fac cu maşina clasică. Costul de achiziţie al unei 
maşini performante pentru marcaje este de 150.000 euro.
Dl Ionel Ciunt - Direcţia Tehnică să aibă în vedere ca la achiziţia vopselelor, acestea 
să fie de calitate până vom reuşi să cumpărăm o maşină.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre.

41



Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii si subvenţii precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pe anul 2022.

Se adoptă hotărârea nr. 105

Dl Teodor Bălăjel
45.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului 

bugetar pe anul 2021 al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
DI 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2021 al Consiliului Local al 
Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 106

Dl Teodor Bălăjel
46.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 in administrarea S ADP Zalău în baza Proceselor 
Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
DI 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
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Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Alin Guler -Vreau să ştiu dacă recepţia la str. Cerbului este făcută 
conform planificărilor. Scurgerea pluvială este pe partea dreaptă pe sensul de urcare 
iar partea pantei este pe partea stângă. Scurgerea pluvială nu işi face treaba în cazul 
acesta.

Dl Teodor Bălăjel
Am avut reclamaţii că la ploile abundente scurgerea pluvială nu preia debitul.
Dl Dan Curea - O să verific situaţia.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 16 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 4 voturi( Alin Guler, 
Ramona Goga, Gabriela Olar, Zoltan Takacs).

Cu 16 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 
SADP Zalău în baza Proceselor Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.

Se adoptă hotărârea nr. 107

Dl Teodor Bălăjel
47.Proiect de hotărâre privind predarea către Liceul Tehnologic „Mihai 

Viteazul” din Municipiul Zalău a unor bunuri reprezentând dotări realizate în cadrul 
obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi echipare a unităţii de învăţământ 
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Municipiul Zalău” - Etapa I - INTERNAT ”, 
cod SMIS 122532.

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.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.
Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind predarea către 

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Municipiul Zalău a unor bunuri reprezentând 
dotări realizate în cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi echipare 
a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Municipiul Zalău” - 
Etapa I - INTERNAT ”, cod SMIS 122532.

Se adoptă hotărârea nr. 108

DI Teodor Bălăjel
48.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de activitate pentru 

întreţinere, repju-aţii curente şi reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare 
şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, precum 
şi a listei de investiţii aprobată prin HCL nr. 34/10.02.2022.

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 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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului anual de activitate pentru întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale 
străzi, întreţinere şi reparaţii colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi 
amenajare cursuri de ape necodificate, precum şi a listei de investiţii aprobată prin HCL 
nr. 34/10.02.2022.

Se adoptă hotărârea nr. 109

DI Teodor Bălăjel
49.Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 

public al Statului Român aflate şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate
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“CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local 
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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Vrem să luăm în concesiune terenurile respective pentru a construi o autogară şi să 
dezvoltăm flota de transport local pentru a satisface nevoile zonei metropolitane şi să 
venim cu un transport local mult îmbunătăţit.
în zona sensului giratoriu de lângă jandarmi vrem să înfiinţăm un punct de încărcare 
autobuze electrice.
Dl Ionel Ciunt - Vom evita astfel aglomeraţia din oraş.
Vrem să fluidizăm transportul pentru cei care vin din afara localităţii, să nu mai 
tranziteze oraşul.
Dl consilier Zoltan Takacs — Acum doi ani am depus un proiect la bugetarea 
participativă, proiect care se referă la sistemul de închirieri biciclete. Am văzut în 
proiectul de hotărâre că este trecut bike-sharing. Aş vrea să ştiu ce înseamnă exact? Se 
referă la închiriere de biciclete pentru tot oraşul sau doar pentru zona respectivă?
Dl Teodor Bălăjel — Avem Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pe care trebuie să-l 
respectăm şi tratează partea asta de bike-sharing. Noi trebuie să ne preocupăm să avem 
locaţiile pentru implementarea punctelor nodale bike-sharing pentru a nu pune cetăţenii 
să alerge dintr-o parte în alta a oraşului.
Dl Dan Curea — în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă avem un astfel de obiectiv 
pe care dorim să-l implementăm. Trebuie să identificăm sursa de finanţare şi să găsim 
locaţiile.
Dl consilier Zoltan Takacs - Vă pot ajuta eu cu locaţiile şi staţiile de parcare a 
bicicletelor pentru tot oraşul, am schiţa.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind solicitarea 
trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Român aflate şi în concesiunea
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Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” SA, în domeniul public al Municipiului 
Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

*

Se adoptă hotărârea nr. 110

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

aferentă lucrărilor de reparaţii capitale a străzii Plevnei (etapa 1), Municipiul Zalău, 
jud.Sălaj.

Iniţiator: Primarul Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentm 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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentm” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice aferentă lucrărilor de reparaţii capitale a străzii 
Plevnei (etapa 1), Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

*

Se adoptă hotărârea nr. 111

Dl Teodor Bălăjel
51 .Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la 

obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu Program Sportiv 
Avram lancu din municipiul Zalău”, cod SMIS 115362.

Iniţiator: Primaml Municipiului Zalău
Dl consilier Gheorghe Bancea - comisia pentm 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.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl consilier Claudiu Bujor-La acest proiect de hotărâre nu participă la vot.
Dl consilier Alin Guler - Legat de sala de forţă, este prevăzut refacerea suprafeţei cu 
un covor PVC. Covorul PVC este acel linoleum clasic sau este altceva mai de calitate? 
Dl Ionel Ciunt - Este un material care se cheamă tarkett.
Dl consilier Alin Guler - Tarkettul nu este prea rezistent. Există nişte plăci cauciucate 
care se îmbină şi sunt mai rezistente decât tarkettul.
Dl Dan Curea - Este soluţia proiectantului. Ne vom asigura că va fi de calitate.
Dl Teodor Bălăjel - Vrem să avem o sală care să corespundă tuturor cerinţelor, o sală 
în care să se ţină competiţii la nivel naţional.
Există şi o preocupare a conducerii unităţii şcolare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 19 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 19 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei 
energetice a Liceului cu Program Sportiv Avram lancu din municipiul Zalău”, cod SMIS 
115362.

Se adoptă hotărârea nr. 112

Dl Teodor Bălăjel
52.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la 

obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe VIA din 
municipiul Zalău”, cod SMIS 116991.

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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei 
energetice a blocului de locuinţe VIA din municipiul Zalău”, cod SMIS 116991.

*

Se adoptă hotărârea nr. 113

Dl Teodor Bălăjel
53.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren 
intravilan conform P.U.G. 2010 Zalău şi extravilan conform extrasului de carte 
funciară în suprafaţă de 48 mp, identificat cu număr cadastral 59578, liber de sarcini, 
necesar asigurării tramei drumului public strada Hunedoarei 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan conform P.U.G. 2010 Zalău şi 
extravilan conform extrasului de carte funciară în suprafaţă de 48 mp, identificat cu 
număr cadastral 59578, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public 
strada Hunedoarei şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 114
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Dl Teodor Bălăjel
54.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren 
intravilan de 34 mp, identificat cu număr cadastral 73817, liber de sarcini, necesar 
asigurării tramei drumului public strada Iulian Domşa 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 34 mp, identificat cu număr 
cadastral 73817, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Iulian 
Domşa şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 115

Dl Teodor Bălăjel
55.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 
62 mp, identificat cu număr cadastral 70059, liber de sarcini, necesar asigurării tramei 
drumului public strada Mircea cel Bătrân 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.
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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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra terenului intravilan de 62 mp, identificat cu număr cadastral 
70059, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Mircea cel 
Bătrân şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 116

Dl Teodor Bălăjel
56.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea 

intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren 
intravilan de 48 mp, identificat cu număr cadastral 73851, liber de sarcini, 
asigurării tramei drumului public strada Câmpului 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 Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în 
domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 48 mp, identificat 
cadastral 73851, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada

necesar

cu număr
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Câmpului şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Zalău.

Se adoptă hotărârea nr. 117

Dl Teodor Bălăjel
57.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrarea constituit în 

favoarea Clubului Sportiv Municipal Zalău asupra imobilului Hostel Stadion şi 
totodată retragerea din folosinţă gratuită a imobilului "Sediu administrativ” în vederea 
schimbării modului de gestionare a acestora, pentru desfăşurarea activităţilor în 
sistemul de educaţie fizică, sport şi altele.

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.

Dl Teodor Bălăjel - Dacă sunt discuţii?
Dl Silviu Mureşan - în 2006 hostelul a trecut în administrarea noastră cu personal şi 
cheltuieli. în decursul acestor ani am făcut investiţii. Hostelul nu produce cât cheltuie 
şi e subvenţionat de minister.
Avem 6 ramuri sportive cu peste 80 de sportivi legitimaţi.
Dacă îl retragem din administrare nu mai putem funcţiona, din 1 iulie ar trebui să ieşim 
în stradă.
Dl consilier Gheorghe Bancea -Ar trebui să avem o discuţie, să venim cu o rectificare 
având în vedere că este o instituţie a statului. Angajaţii îi preluaţi în aparatul primăriei? 
Părerea mea că acest proiect ar trebui retras de pe ordinea de zi.
Dl consilier Mihai Crişan - Am vrut să propun retragerea proiectului de pe ordinea 
de zi.
Susţin cele spuse de către domnul Mureşan. Nu sunt de acord să dăm în administrarea 
SCM-ului.
Dl consilier Alin Guler - întreb care este motivul pentru care îl luăm de la CSM şi îl 
dăm la SCM.
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Dl Ionel Ciunt - Nu s-a hotărât cui se va da în administrare. Noi ne exercităm dreptul 
de proprietate asupra unui imobil pe care îl are primăria şi am luat în calcul cele 90 de 
zile pentru a vă organiza şi de ce să plătim chirie când îl avem în administrare. Nu îi 
scoatem în stradă, însă e o chestiune de analiză.
Se impune o administrare mai eficientă a SCM-ului şi vom avea intervenţii la nivelul 
conducerii.
Dl Silviu Mureşan - Am făcut solicitări să putem intra gratuit să desfăşurăm activităţi 
sportive. Am solicitat o analiză şi amânarea acestui proiect pentru sfârşitul anului. 
Conform legii destinaţia nu poate fi schimbată.
Dl Ionel Ciunt- Eu ştiu că CSM nu plăteşte pentru activităţile sportive.
Dna consilier Ramona Goga - Nu mi se pare normal să se impună un monopol la 
nivel de municipiu.
Dl Alexandru Pura - CSM are gratuitate la bazele sportive, doar în sălile de sport ale 
şcolilor plătesc.
Dl Silviu Mureşan - Se plătesc utilităţi.
Dl Ionel Ciunt — Aveţi 90 de zile să găsiţi o soluţie.
Dl consilier Mihai Crişan - Vreau să ştiu ce votăm. Nu avem un plan, e bine ce a zis 
domnul primar şi să mai analizăm, dar nu mai putem aştepta 3 luni şi să venim cu un 
plan concret?
Dl Ionel Ciunt - încep competiţiile şi vrem să-l valorificăm la maxim.
Dl consilier Alin Guler — Dacă l-am scoate de pe ordinea de zi până primăria vine cu 
un plan şi atunci se votează împreună.
Dl consilier Alexandru Lakatos - înţeleg că dl director susţine interesele ministerului 
pentru că este angajatul lui dar nu înţeleg colegii consilieri de ce susţin interesele 
ministerului şi nu a consiliului local din care fac parte.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 11 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - 9 voturi (Gheorghe 
Bancea, Alexandru Bora, Mihai Crişan, Mihaela Mureşan, Florin Morar, Ramona 
Goga, Alin Guler, Gabriela Olar, Zoltan Takacs,).

Cu 11 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
dreptului de administrarea constituit în favoarea Clubului Sportiv Municipal 
Zalău asupra imobilului Hostel Stadion şi totodată retragerea din folosinţă gratuită a 

.imobilului "Sediu administrativ” în vederea,schimbării modului de gestionare a
acestora, pentru desfăşurarea activităţilor în sistemul de educaţie fizică, sport şi altele.

*

Se adoptă hotărârea nr. 118

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

aferentă lucrărilor de modernizare a străzii Dudului (din interesecţia cu str. Bujorilor), 
Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

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 discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi ,,pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice aferentă lucrărilor de modernizare a străzii Dudului 
( din interesecţia cu str. Bujorilor), Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

*

Se adoptă hotărârea nr. 119

Dl Teodor Bălăjel
59. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent 

documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a obiectivului de 
investiţii “Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Cinematografului Scala 
din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj”.

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 discuţii?
Din 2007, cetăţenii aşteaptă să avem cinematograf.
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Având în vedere procedurile, (chiar dacă se derulează lucrările prin CNI şi Ministerul 
Dezvoltării), noi trebuie să aprobăm prin consiliul local. Este normal să promovăm 
acest proiect de hotărâre. După ce se va întâlni comisia de la minister şi CNI vă invit 
la recepţia lucrărilor şi să avem o deschidere, să vedem cum a fost realizat acest 
obiectiv.
Dl Ionel Ciunt - Constructorul mai are de primit bani. Nu o să propună recepţia până 
nu îşi încasează banii. Noi vrem să urgentăm acest lucru.
Dl Teodor Bălăjel
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 20 voturi. împotrivă? - Nu sunt. Abţineri? - Nu sunt.

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
devizului general aferent documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, 
a obiectivului de investiţii “Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea 
Cinematografului Scala din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj”.

*

Se adoptă hotărârea nr. 120
*

Diverse
Dl consilier Zoltan Takacs - Anul trecut, în iarnă am propus o schimbare de marcaje 
pentru locurile de parcare de pe strada blocului Horea, lângă fostul „Dulcicom”. S-a 
ajuns la o concluzie?

Dl Teodor Bălăjel - Vom găsi o soluţie cu Citadin şi să vedem dacă relocarea 
trotuarului ar fi suficientă pentru parcarea în spic. Se impune să intrăm şi cu reparaţia 
traumei stradale.

Dl consilier Alexandru Bora - înainte era o parcare pe stânga şi se circula în ambele 
sensuri.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi 
frumoasă!

PREŞEDINTE DE 
TEODOR BÂrjORT.

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL,

0\ w'i'.


