
 1

 
 
 
 

 
 
 
         

 
       Nr. 21014/22.04.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND STAREA SOCIO-ECONOMICĂ ÎN 
MUNICIPIUL ZALĂU 

 
-2008- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

Date generale – municipiul Zalău 
Suprafaţă:  

Populaţie stabilă la 1 iulie 2008: 63.637 

Valoare producţie industrială realizată: 2454329,9 mii lei 

Valoare producţie livrată către piaţa externă: 657155 mii lei 

 

1. CONSTITUIRE/GESTIONARE BUGET LOCAL 
Din situaţia încasări venituri la data  de 31.12.2008 rezultă că 

prevederile bugetare la data de 1.01.2008 au fost de 109.998  mii lei,  iar 
la data de 1.12.2008, după efectuarea tuturor rectificărilor, au fost de 
119.954,99 mii lei,  din care: valoarea încasărilor la data de 31.12.2008 au 
fost de 115.068,90 mii lei, în procent de  95,93 %.  

În cursul anului 2008, situaţia bugetului a suferit unele modificări faţă 
de situaţia iniţială. Redăm mai jos, pe principalele surse de venituri, 
evoluţia Bugetului pe anul 2008: 

SPECIFICAŢIE Buget 
la 01.01.2008 

Buget la 

31.12.2008 

Diferenţe 

 +/- 

Venituri totale 109.998,00 119.954,99 +9.956,99 

Venituri proprii 61.035,00 59.092,93 -1.942,07 

Venituri curente 109.145,00 90.442,43 -8.326,43 

Venituri fiscale 99.810,00 84.336,99 +7.386,25 

- venituri de la 
populaţie 

(din impozit pe 
clădiri, teren şi 
auto) 

5.440,00 5.440,00 0 

- venituri  PJ (din 
impozit pe clădiri, 
teren şi auto) 

9.931,00 10.411,00 +480,00 

Venituri din capital  220,00 407,42 +187,42 

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

32890,00 33.502,00 +612,00 

Sume alocate de 
Consiliul Judeţean 
pentru echilibrarea 
bugetului local 

269,00 315,00 +46,00

Venituri notariale, 800,00 270,27 -519,73 
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judecăt.  

Sume defalcate din 
TVA pentru 
învăţământ 

47.413,00 47.562,00 +149,00 

Sume defalcate din 
TVA pentru 
echilibrare 

896,00 9400,00 +8.504,00 

Venituri nefiscale 
(concesiuni, 
închirieri, 
extrajudiciare 
amenzi etc.) 

9.335,00 6.996,98 -2.338,02 

Donaţii şi 
sponsorizări 

0 130,73 +130,73 

 

 

2. ASIGURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE ÎN 
MUNICIPIUL ZALĂU  

POLIŢIA MUNICIPIULUI ZALĂU 
Stare infracţională: Pentru prevenirea comiterii unor fapte antisociale, 
ofiţerii şi agenţii Poliţiei municipiului Zalău au aplanat 276 stări 
conflictuale, au identificat 78 minori predispuşi la comiterea de 
infracţiuni sau contravenţii şi 59 care se aflau în situaţii de abandon 
şcolar. Persoanele implicate în stări conflictuale şi minorii identificaţi cu 
probleme au fost  consiliaţi prin poliţiştii de proximitate şi au fost 
îndrumaţi şi sprijiniţi în rezolvarea problemelor pe cale legală. 
În cursul anului 2008, Poliţia Municipiului Zalău a fost sesizată cu privire 
la comiterea unui număr de 1172 infracţiuni, din care 514 comise de 
autori necunoscuţi şi 658 comise de autori cunoscuţi. Din totalul 
infracţiunilor sesizate, 108 au fost comise în stradă, şi sînt reprezentate în 
principal de furturi din chioşcuri, din poşete şi buzunare, dar şi 19 
infracţiuni cu violenţă, respectiv: o tentativă de omor comisă în zona 
autogării; 9 tâlhării comise în principal în cartierele Dumbrava Nord, 
Astralis şi una în faţa cofetăriei “Violeta”; două violuri comise în 
locuinţele victimelor în cart. Simion Bărnuţiu şi Porolissum, precum şi 6 
vătămări corporale comise în interiorul sau în proximitatea unităţilor de 
alimentaţie publică.  
 De asemenea, s-au mai înregistrat 7 furturi de autoturisme şi 52 
furturi din autoturisme, comise de autori necunoscuţi, pe timpul nopţii, în 
cartierele Brădet, Stadion, Dumbrava 2, str. Olarilor şi Sf. Vineri. 
 În urma activităţilor de cercetare penală, din 514 dosare 
înregistrate, au fost soluţionate 429 dosare cu autori neidentificaţi şi s-a 
început urmărirea penală pentru 577 infracţiuni, din care 20 de natură 
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economică, 228 de natură judiciară (186 furturi, 1 proxenetism, 3 
prostituţie), 238 la regimul circulaţiei rutiere, şi 91 de altă natură. La 
comiterea infracţiunilor pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale, 
au participat 362 învinuiţi, din care 4 au fost cercetaţi în stare de arest 
preventiv, iar 52 au fost prinşi în flagrant. 
 În perioada de referinţă au fost înregistrate 46 accidente grave, 
soldate cu 3 morţi şi 48 răniţi grav. Acestea s-au produs pe B.dul M. 
Viteazul, în zona industrială şi în zona Spitalului Judeţean. Principalele 
cauze ale accidentelor au fost neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, 
neatenţia în conducerea şi traversarea neregulamentară. 
Starea contravenţională: Pentru fapte cu un pericol social mai redus decât 
cel al infracţiunilor, poliţiştii din cadrul Poliţiie municipiului Zalău au 
aplicat 18.448 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.525.317 
lei, şi au ridicat, în vederea confiscării, bunuri în valoare de 57.284 lei. 
Din cele 18.448 contravenţii, 2.046 au fost aplicate în baza legii 61/1991, 
179 în baza legii 12/1990 rep., 15.950 conform OUG nr. 195/2002, 54 la 
legea 333/2003 şi 219 contravenţii, în baza altor acte normative. 
 În 2008 au fost depistaţi 847 conducători auto care au comis abateri 
pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce 
autovehicule, motiv pentru care li s-au reţinut permisele de conducere. 
Dintre cei 847 conducători auto depistaţi, 83 erau sub influenţa băuturilor 
alocoolice. De asemenea, au fost depistaţi 112 persoane care apelau la 
mila publică; dintre aceştia, 62 au fost sancţionaţi pentru cerşetorie, şi 50 
au fost încredinţaţi părinţilor, deoarece erau minori. 
 
POLIŢIA COMUNITARĂ 
 
Nr.crt
. 

Indicatori 

1. ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE de către – total - 
din care: 

- pe ordine şi linişte publică

172 
 

35

 - pe comerţ stradal ilicit 7

 - pe mijloacele de transport în comun 13

 - pe disciplina în construcţii 8

 - pentru prevenirea furturilor din pieţe 12

 - pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor apte de muncă care 
apelează la  mila publică

12 

 - pentru respectarea H.C.L. 170/2007 24

 - pentru respectarea H.C.L. 213/2008 12

 -pentru respectarea Legii 421/2002 – maşini care sunt abandonate 
sau fără stăpân 

6 
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 Din care în colaborare cu: 

 - funcţionari publici din primărie 12

 - Poliţia Naţională 5

 - alte unităţi 26

2.  ASIGURAREA MĂSURILOR DE ORDINE PUBLICĂ la 
activităţile culturale, sportive, religioase, probleme sociale –
TOTAL: 

31 

 Număr de efective participante 78 AC

 PLANURI DE MĂSURI pentru activităţi speciale (electorale, 
delegaţii oficialităţi, etc. - TOTAL 

 

3.  intervenţii rapide, stări conflictuale aplanate 216

4.  Patrulări auto şi pedestre executate 31.286

5.  Pânde şi supravegheri operative 4.864

6. Verificări efectuate la sesizările cetăţenilor, asociaţiilor de 
proprietari, locatari 

 
 

7.  Procese verbale de îndeplinirea procedurii de afişare a proceselor 
verbale de contravenţie, refuzate a fi semnate

38 

8.  Executări mandate aducere emise de instanţele judecătoreşti -

9.  Intervenţii, parcări, parcuri, şcoli, centre comerciale, cimitire 
supravegheate de agenţii Poliţiei Comunitare

72 

10. Infracţiuni constatate 13

11.  Infractori prinşi în flagrant şi predaţi poliţiei pentru cercetări 74

12. Urmăriţi local general şi internaţional prinşi şi predaţi poliţiei 2

13. Minori depistaţi pe raza municipiului la cerşit, fugiţi de la institute 
speciale de ocrotire şi predaţi centrelor speciale

10 

14.  Cerşetori identificaţi şi sancţionaţi contravenţional 232

15.  Persoane din alte localităţi depistate pe raza municipiului care nu-şi 
justifică prezenţa, trimise la domiciliu

401 

 CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL 
din care: 

2.196 

16. 
 

- Legea nr. 61/1991- 522 
- H.C.L. 170/2007  - 1.560 
- H.C.L. 213/2008  - 23 
- H.C.L. 297/2008  - 89 
- O.G. 99/2000       - 2
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17. Sesizarea defecţiunilor apărute la reţele edilitare din zonele de 
responsabilitate: 

- canale înfundate = 207 
- reţele apă defecte = 58 
- întrerupere iluminat public = 51 
- deversare materiale construcţie, pământ, pe partea 
carosabilă a drumului = 18 
- gropi, obstacole în partea carosabilă (capace canal lipsă, 
gropi în carosabil, căderi copaci în carosabil, altele) = 89

 

18. Persoane depistate că au distrus mobilier urban = 20 
                  -bănci, leagăne                                 - 15 
                  -indicatoare rutiere                           -  2 
                  -coşuri gunoi amplasate pe stâlpi     -  3 
                  -containere gunoi menajer 
 

 

19. Furturi, spargeri comise pe raza de competenţă, comunicate de 
poliţie 

-chioşcuri         - 9 
-unităţi şcolare - 4 

105 

20. Procese verbale de contravenţie contestate 61

21. Valoarea amenzilor aplicate 
 

129.775

22. PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE 
SILITĂ-                      TOTAL, din care: 

879 

         -la Primăria Municipiului Zalău 599

 -la alte primării 280

23. Valoarea amenzilor încasate la bugetul Consiliului Local Zalău 59.270

24. Persoane legitimate 24.348

25. Persoane avertizate 1.159 
scris

26. Plângeri, sesizări, reclamaţii înregistrate şi soluţionate 48

27. Persoane primite în audienţă 10
La sediul Poliţiei Comunitare funcţionează permanent dispeceratul 

serviciului unde se primesc sesizările telefonice ale cetăţenilor, 
constatările agenţilor comunitari în zonele de responsabilitate cu privire 
la existenţa unor stări de pericol (obstacole în carosabil, capace de 
canalizare lipsă, canale înfundate etc.) şi care sunt evidenţiate în registrul 
special înfiinţat în acest scop. 

În cursul anului 2008 au fost primite 2.162 apeluri telefonice de la 
cetăţeni care au fost soluţionate de către agenţii Poliţiei Comunitare 
1.124. Restul de 1.038 au fost transmise telefonic dispeceratelor I.R.E., 
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A.D.P., Regia Apă Canal pentru a interveni şi soluţiona aspectele 
sesizate. 

 
3.  SPRIJIN PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN SITUAŢII  DE 
RISC SOCIAL - ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ 
A. PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP SI A 
PERSOANELOR VARSTNICE  

In cursul anului 2008, în cadrul serviciului au fost înregistrate şi 
soluţionate 2535  acte, după cum urmează: 
1. Anchete propunere angajare asistent personal, pentru persoanele cu 
handicap grav, conform Legii 448/2006, privind protectia persoanelor cu 
handicap – 90 de anchete 
În data de 31.12.2008 se aflau in plata 164 de asistenti personali. 
2. Anchete  propunere acordare a indemnizaţiei de îngrijire pentru 
persoanele cu handicap grav, conform Legii 448/2006, privind protecţia 
persoanelor cu handicap - 157 anchete. 
3. Intocmirea tabelelor lunare privind acordarea  abonamentelor de  
transport urban  pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat  

 Total beneficiari la finele anului 2008  = 1207 din care 337 
au intrat in cursul anului 2008 

 Total cheltuieli  cu abonamente in anul 2008 = 583.138 ron  
4. Monitorizarea  activităţii asistenţilor personali  

 In anul 2008 au avut loc 2 actiuni de monitorizare a 
activităţii asistenţilor personali, în urma cărora au fost 
întocmite un număr total de 175 fise monitorizare. 

Prima actiune s-a desfasurat în primul semestru al anului  2008, în  
perioada aprilie – iunie 2008, si au fost  întocmite un numar de 117 fise 
de monitorizare  
A doua actiune s-a desfasurat în al doilea semestru  al anului 2008, în 
perioada  octombrie – 31 decembrie 2008, când au fost intocmite un 
numar de 58 fise de monitorizare.  
 
B. SERVICII SOCIALE 

În  luna  ianuarie  2008  am  avut  în  evidenţă  un  număr  de  131 
familii  şi persoane  singure, beneficiare  de  ajutor  social  potrivit  Legii  
416/2001 privind  venitul  minim  garantat. In  anul  2008 s-au  efectuat  
două acţiuni  de  monitorizare  a  beneficiarilor  de  ajutor  social  în  
lunile  martie,  respectiv august,   în  urma  cărora  a  fost  sistată  plata 
pentru  2  beneficiari de  ajutor  social. 

Prezentam mai  jos  statistic  situaţia  ajutoarelor  sociale  acordate  
potrivit  Legii  416/2001 pe  anul  2008: 

 
Categoria Dosare   

în  plata  
la  
începutul  

Dosare  
aprobate  
în 2008 

Dosare  
încetate 
în  2008 

Dosare  
în  plata  
la  
sfarsitul  

Sume  
platite  în 
2008 
lei 
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anului  anului   
Aj.  sociale  
acordate  potrivit  
Legii  416/2001

131 21 21 131 213.287 

 
In  anul  2008,  32  de persoane  s-au  adresat  Directiei  de  

Asistentă  Socială  Comunitara  Zalău  pentru  a  solicita  acordarea  de  
ajutoare  financiare, deoarece  se  aflau  într-o  situaţie  de  dificultate.  In  
urma  instrumentării  acestor  cereri  au  fost  acordate  25 ajutoare  
băneşti,  în  sumă  totală  de  18.800 lei.   Situatia  ajutoarelor  ocazionale  
acordate în  anul  2006  se  prezintă  astfel: 
 
Nr. 
crt  

Natura  ajutorului  Baza  
legală  

Cereri  
depuse 

Cereri  
aprobate 

Suma   
lei 

2 Ajutoare  pentru  familii 
aflate  în  situaţie  de  risc  
social  

OG 
68/2003 
OG 
86/2004

28 21 16.100 

3 Ajutoare  de  înmormantare Legea  
416/2001

2 2 800 

4 Ajutoare de  urgenta Legea  
416/2001

2 2 1.900 

 
Una  dintre  formele  de  protectie  socială  pentru  familiile  

nevoiaşe  o constituie   serviciul  privind  acordarea  de  mese  gratuite  
sau contra  cost  la  Cantina  de  Ajutor  Social. 

Serviciul de preparare si servire a mesei are o capacitate maxima 
de 150 de persoane/ zi. 
  În intervalul ianuarie – decembrie 2008 s-a înregistrat un numar 
mediu lunar de 73 de persoane care  au  beneficiat  de  serviciile  Cantinei  
de Ajutor  Social,  din care: 

- persoane beneficiare de masa gratuita - un numar mediu de 55 
persoane; 

- persoane beneficiare de masa contra cost cu plata unei contributii 
de 30% - un numar de 18  persoane; 

In luna ianuarie 2008 beneficiau de serviciile Cantinei de Ajutor 
Social un numar de 80 persoane, pe parcursul anului au fost aprobate 64 
cereri de inscriere la cantina, iar unui numar de 60 de persoane le-a 
incetat acest drept, astfel ca la sfarsitul anului erau in evidenta cantinei un 
numar de 84 beneficiari.  

Pe  perioada  sezonului  rece, a  fiecarui  an, respectiv lunile  
noiembrie -  martie,  familiile   şi  persoanele  singure  care  realizează  
venituri  sub  615 lei/persoană  pot  beneficia  de  ajutoare  de  încalzire  a  
locuinţei,  indiferent  de  sursa  de  încălzire,  în  conformitate  cu  
Ordonanţa  de  Urgentă  nr. 5/2003. 
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In  perioada  septembrie – noiembrie  2008,   un  numar  de  8710 
persoane  au  solicitat  acordarea  ajutorului  de  încalzire  după  cum 
urmează: 

- 415  persoane  au  solicitat  acordarea  ajutorului   de  încalzire  
pentru  energia  termică  furnizată  în  sistem  centralizat; 

- 7662  familii au  depus  cereri  pentru  acordarea  ajutorului  de  
încalzire  cu  gaze  naturale; 

-   633 persoane  au  beneficiat  de  ajutor  de  încalzire  cu  lemne,  
dintre  care  67  sunt  beneficiari  de  ajutor  social.  

Suma  maxima aprobată  ca  ajutor  de  încalzire pentru  sezonul  
rece  2008 - 2009 este  de  1.147.643 lei,  din  care  62.342 pentru  
încalzire  cu agent  termic  furnizat  în  sistem  centralizat, 838.012 lei  
pentru  încalzirea  cu  gaze  naturale  şi  247.289 lei  pentru familiile  care 
folosesc  ca  sursa  de   încalzire   lemnele,  carbunii sau  combustibilii  
petrolieri.    
Activitatea de asistenţă socială a mai vizat integrarea socio-profesională a 
tinerilor dezinstituţionalizaţi, prin acţiuni de socializare, comunicare 
interactivă, consiliere psihologică a acestora.   

Pe langa activitatile cu tinerii, personalul de specialitate a intocmit 
anchetele sociale pentru nou-angajati, dosarele personale, rapoartele de 
evaluare semestriala in vederea mentinerii acreditarii si reacreditarii 
serviciului.  

Si in anul 2008 s-au reinnoit/pastrat colaborarile  DASC cu:  
1. AJOFM Salaj – subventionarea platii salariilor pe durata 

contractelor de munca in conformitate cu prevederile 
Legii 116/2002; 

2. Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Salaj – 
privind crearea unei retele de suport comunitar care sa 
contribuie la reintegrarea sociala si reducerea riscului 
recidivei persoanelor care fac obiectul de activitate al S.P. 
Salaj, precum si la protectia publicului; 

3. Fundatia ROAD Anglia – amenajarea, dotarea si utilarea 
camerelor si anexele lor din cadrul Centrului Social de 
Urgenta Zalau, avand o capacitate de 20 locuri si oferite 
spre locuinta tinerilor dezinstitutionalizati. 

4. Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al 
judetului Salaj – in vederea derularii de programe cu 
scopul de-a preveni si/sau mentine la un nivel scazut 
consumul de droguri, in paralel cu reducerea criminalitatii 
organizate in legatura cu drogurile. 

 
C.  PRESTATII SOCIALE PENTRU COPII 
În anul 2008, Biroul Prestaţii Sociale pentru Copii a răspuns la un număr 
de 4550 cereri, în principal pentru: acordarea dreptului la alocaţie de stat 
(conform Legii 61/1993 (cod 8), întocmirea de anchete sociale în vederea 
punerii / repunerii în plată a alocaţiei de stat, conform  Legii 61/1993 (cod 
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9), acordarea dreptului la trusou pentru nou-născuţi (conform Legii 
482/2006 (cod 32), acordarea alocaţiei nou-născuţilor (conform Legii 
416/2001 (cod 5), acordarea alocaţiei duble (conform Legii 61/1993 (cod 
49), acordarea indemnizaţiei, conform Art. 12 din Legea 448/2006 (cod 
31), acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului până la doi respectiv 
trei ani, conform O.U.G 148/2005 (cod 29),  
                                                   
D. PROTECTIA COPILULUI SI AUTORITATE TUTELARA 

Situaţia activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2008 
 

Cod / explicaţie cod Nr. acte 
intrate

Nr. acte 
soluţionate

În curs de 
soluţionare

18 - anchetă socială încredinţare minor 188 188 0
24 - anchetă socială protecţia copilului 120 120 0
17 - anchetă socială/dispoziţie numire curator 56 56 0
19 - anchete minori vicioşi 10 10 0
121 - monitorizări minori vicioşi 28 28 0 

41 - anchetă bursă socială 59 59 0
20 - anchetă eliberare condiţionată 32 32 0
22 - anchetă socială sesizări 8 8 0
1 - anchetă socială/dispoziţie asistare persoane 
vârstnice 

10 10 0 

28 - anchetă eliberare dovadă 32 32 0
108 - sesizări 4 4 0
68 - hotărâri protecţia copilului 73 73 0
38 - citaţii 392 384 8
100 - alte situaţii 103 103 0
11 - anchete sociale angajare tineri 
dezinstituţionalizaţi 

5 5 0 

32 - cerere acordare trusou 56 56 0
Total 1176 1168 8 

 
E. ADĂPOSTUL DE NOAPTE 

CENTRALIZATOR CU PREZENŢA ASISTAŢILOR ŞI COSTUL 
SERVICIULUI ÎN ANUL 2008 

LUNA TOTAL 
ASISTATI 
CAZAŢI 

TOTAL 
ZILE 

CAZARE 

COST 
LUNAR 

COST/ 
ASISTAT/ 

LUNA 
IANUARIE 17 353 15684,3 922,6
FEBRUARIE 22 313 10740,9 488,2
MARTIE 20 332 10993,4 549,7
APRILIE 20 275 10356,1 517,8
MAI 20 330 10176,3 508,8
IUNIE 24 423 7547,28 314,5
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IULIE 21 376 8326,77 396,5
AUGUST 19 395 46098,4 2426,2
SEPTEMBRI
E 

18 386 9694,17 538,6 

OCTOMBRIE 20 416 16785,8 839,3
NOIEMBRIE 19 391 13326,3 701,4
DECEMBRIE 24 432 12105,9 504,4
TOTAL 2008 244 4422 171836 8708
NR. MEDIU  

CAZAŢI 
20    

COST  
MEDIU  

LUNAR/2008 
  14319.6  

COST 
MEDIU    

ASISTAT / 
LUNĂ 

 /  725,7 

 
Din datele Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj, reiese că în 
2008, la nivelul municipiului Zalău existau următorii furnizori de servicii 
sociale, acreditaţi conform OG nr. 68/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare:  

a. Furnizori de servicii sociale publici : 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj cu 
următoarele servicii : 

 
1) In cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii 

cu dizabilităţi – recuperare/reabilitare pentru copii cu 
dizabilităţi şi găzduire/îngrijire  în casa de tip familial 
pentru copii cu dizabilităţi, 
 

2) In cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Zalău – 
asistenţa şi sprijin pentru copii din familii aflate în 
dificultate, intervenţie în situaţia de abuz, neglijare, trafic şi 
migraţie „telefonul copilului”, asistenţa şi sprijin pentru 
readaptarea copilului cu probleme psihosociale, primire în 
regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat. 

 
b. Furnizori privaţi de servicii sociale : 

 
1) Societatea Handicapaţilor Zalău – recuperare/reabilitare 

fizică pentru persoane cu dizabilităţi, integrare/reintegrare 
socială pentru persoane cu dizabilităţi, consiliere pentru 
persoane cu dizabilităţi, 
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2) Fundaţia „Acasă” – asistenţă şi suport în centre de zi, pentru 
persoane aflate în nevoi medico-sociale,îngrijire şi asistenţă 
la domiciliu pentru persoanele aflate în nevoi medico-
sociale, servicii de informare şi consiliere, 

 
3) Asociaţia de caritate „Casa Speranţei” – dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, tinerii cu 
dizabilităţi, 

 
4) Fundaţia Ciobanca S.O.S. – îngrijire şi asistenţă socio-

medicală la domiciliu, sprijin material al persoanelor aflate 
în dificultate, 

 
5) Fundaţia MAYA – îngrijire personală şi educaţie specială 

pentru copii cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii, 
 

6) Asociaţia PRADER WILLI din România – informare şi 
consiliere cu privire la boli genetice rare, intervenţie 
specială pentru copii cu note de autism, 

 
7) Asociaţia Jacob’s Well – suport, asistenţă şi educaţie pentru 

copii şi familiile aflate în dificultate, sprijin material în 
vederea menţinerii în comunitate a persoanelor aflate în 
dificultate, 

 
8) Asociaţia „Speranţa Trust” – sprijin material pentru 

îmbunătăţirea vieţii şi diminuarea marginalizării sociale, 
 

9) Asociaţia „Maria Schinina” a Surorilor Sfintei Inimi a Lui 
Isus – educare, suport, asistenţă pentru copii proveniţi din 
familii aflate în dificultate, 

 
10) Fundaţia Roada – sprijin material pentru persoanele aflate 
în  dificultate, 
 
11)  Parohia Ortodoxă „Sfânta Vinere” – îngrijiri la domiciliu 

pentru persoane vârstnice. 
 

c) furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi care au 
activat la nivelul Municipiului Zalău:  
 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008 au avut loc 6 şedinţe 
ale Comisiei de autorizare a furnizorile de formare profesională a 
adulţilor, şi au fost autorizate 39 dosare din care 6 dosare au reprezentat 
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reautorizări, ai  următorilor furnizori de formare profesională care îşi au 
sediul în Municipiul Zalău : 

 SC Formarom SRL,  
 SC Casaro SRL,  
 SC Auto Costi SRL Zalău,  
 Transilvania – Centru de Formare Profesională, 
 MATRA IMPEX,  
 CRIS SERVICE,  
 S.C. Point Cons. 
 Grup Şcolar Voievod Gelu,  
 S.C. NEW STAR, 
 VECOM, 
 IDAS GROUP, 
 S.C. FINCO, 
 NERA STAR. 

 
Toţi aceşti furnizori au derulat 28 de programe de calificare, 6 
programe de perfecţionare, 2 programe de iniţiere şi 3 de 
specializare.  Cele mai multe dintre aceste programe derulate 
au fost de calificare în domeniile:  

 operator introducere validare şi prelucrare date, 
 lucrător în comerţ, 
 agent pază şi ordine, 
 ospatar, chelner, 
 dulgher, tâmplar, parchetar, 
 tâmplar universal, etc. 

Programele de iniţiere au vizat domeniile: 
 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii 
incendiilor, 

 servant pompier, 
 maseur, 

Programele de specializare şi cele de perfecţionare au vizat domeniile: 
 competenţe comune management firmă de construcţii, 
 management proiect, 
 inspector de specialitate protecţia muncii, 
 coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă - nivel 
superior şi nivel mediu. 

 
Domenii de activitate nou apărute în 2008: manager proiect, lucrător în 
cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor, manichiurist – 
pedichiurist, electrician constructor, servant pompier şi lucrător instalator 
pentru construcţii. 
 
4.  SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎN 2008 

MUNICIPIUL 
ZALAU LUNA SOMERI FEMEI

PONDEREA 
SOMAJULUI 
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ianuarie 619 436 1.31 
februarie 578 408 1.22 
martie 529 375 1.12 
aprilie 520 365 1.1 
mai 488 356 1.03 
iunie 455 332 0.96 
iulie 491 361 1.04 
august 595 431 1.25 
septembrie 627 435 1.32 
octombrie 630 425 1.33 
noiembrie 688 453 1.45 
decembrie 769 480 1.62 

 
Situaţia, în funcţie de studii se prezintă astfel: 
Luna Total 

someri 
Mai putin 
decât liceul 

Liceul Învăţământ 
superior 

Ianuatie 619 298 237 84 
Februarie 578 294 222 62 
Martie 529 271 208 50 
Aprilie 520 280 194 46 
Mai 488 258 189 41 
Iunie 455 237 180 38 
Iulie 491 249 190 52 
August 595 245 211 139 
Septembrie 627 237 215 175 
Octombrie 630 242 228 160 
Noiembrie 688 254 246 188 
Decembrie 769 320 259 190 
 
5. În 2008, conform evidenţelor Casei Judeţene de Pensii, erau 
înregistraţi 14152 pensionari şi 1580 beneficiari ai unor legi speciale 
(refugiaţi, detaşamente de muncă, etc.) 
 
 
6. Igienă şi Sănătate Publică Veterinară: În anul 2008 în 
municipiul Zalău erau 45 unităţi de alimentaţie publică, 57 unităţi de 
desfacere şi comercializare produse de origine animală şi o unitate de 
procesare produse de origine animală, unităţi înregistrate în baza Ord. 
301/2006, modificate cu Ord. 111/2008.  Au fost aplicate 92 de sancţiuni, 
cu o valoare de 124000 lei, iar unui număr de 20 de unităţi le-a fost 
interzisă activitatea, conform aceloraşi norme. 
 
7. În domeniul sănătăţii, municipiul Zalău beneficiază de trei spitale: 
un spital judeţean,  cu un ambulatoriu de specialitate şi două spitale 
private, cu două ambulatorii de specialitate. Mai funcţionează: 7 cabinete 
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medicale de medicină generală, 38 cabinete medicale de medicină de 
familie, 25 de farmacii, 8 puncte farmaceutice, 50 cabinete stomatologice, 
59 cabinete medicale de specialitate, un centru medical, 2 societăţi civile 
medicale, 5 laboratoare medicale, 10 laboratoare de tehnică dentară şi 6 
cabinete conexe actului medical. 
 
8. CALITATEA AERULUI, SOLULUI, APEI 
În municipiul Zalău, problemele cele mai mari le ridică zgomotul produs 
de traficul rutier, în special în intersecţiile mari şi în zonele prin care 
traficul greu intră şi iese din oraş.  
       În anul 2008, în municipiul Zalău s-au efectuat determinări ale 
concentraţiei pulberilor sedimentabile, iar valoarea cea mai ridicată – 23,1 
g/mp/lună - s-a înregistrat în punctul de prelevare situat pe str. Sărmaş,  în 
lunile noiembrie şi aprilie 2008. 
      Calitatea aerului în municipiul  Zalău este afectată în special de 
emisiile provenite din traficul rutier şi de antrenarea de pulberi în zonele 
cu infrastructură rutieră deteriorată. Administraţia publică locală are în 
vedere măsuri de reducere a poluării aerului, astfel: 
- implementarea proiectelor de fluidizare a traficului în zonele centrale 
prin sistemul de semaforizare „Unda Verde”; 
- interzicerea circulaţiei autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 
tone pe raza municipiului Zalău; 
- construirea arterelor de ocolire a localităţilor urbane. Pentru realizarea 
şoselei ocolitoare pentru municipiul Zalău, MDLPL a semnat contractul 
de finanţare prin programul Phare la începutul anului 2008. Lucrările vor 
fi realizate de către un concern german;  
- continuarea dezvoltării şi modernizării parcului auto destinat 
transportului public prin achiziţionarea de autobuze şi microbuze noi; 
creşterea frecvenţei de salubrizare stradală, stropirea şi spălarea covorului 
asfaltic în anotimpul cald; 
- refacerea şi extinderea  covorului asfaltic; 
- construirea de parcări subterane în zonele centrale ale municipiului. 

Referitor la apa potabilă distribuită în reţelele de alimentare din 
municipiul Zalău, avem următoarele informaţii furnizate de SC Compania 
de Apă Someş SA Cluj-Napoca – Sucursala Zalău, privind populaţia 
deservită, volumul de apă distribuit în reţea, volumul de apă facturat, 
precum şi pierderile de apă din reţea. 

Indicator UM Valoare  

Municipiul Zalău 
Populaţie deservită persoane 60500 
Apă distribuită în reţea m3/an 7005060 
Apă facturată m3/an 4244136 
Pierderi % 39,4 
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         In anul 2008, SC Compania de Apă Someş SA Cluj – Sucursala 
Zalău a primit penalitati pentru cantităţile de poluanţi evacuate peste 
limitele reglementate. 
Sursele majore de poluare şi gradul de epurare sunt cuprinse în tabelul 
următor: 
 

Nr. 
Crt. 

Domeniul de 
activitate 

Emisar 

Volum 
de ape 
uzate 
evacuate
(mii mc)

Poluanţi 
specifici 
(reglementaţi)

Grad de 
epurare 
(%) 

1 SC CAS SA Cluj Napoca – Sucursala Zalău – Secţia Zalău – 
evacuări directe 

 CAEN 3600 
Captarea 
tratarea şi 
ditribuirea apei  
 
CAEN 3700 
Colectarea şi 
epurarea apelor 
uzate 

v.Zalău 3575,8 pH, MTS, 
CBO5, 
CCOCr, 
reziduu fix, 
azot 
amoniacal, 
substanţe 
extractibile, 
fosfor total, 
detergenţi 
sintetici, 
fenoli 
antrenaţi cu 
vapori de apă, 
sulfuri şi 
hidrogen 
sulfurat, 
cianuri totale, 
crom total, 
crom 
hexavalent, 
cupru, 
tetraclorura 
de carbon, 
cloroform

Neepurate 

2 SC CAS SA Cluj Napoca – Sucursala Zalău – Secţia Zalău – Staţia 
de epurare

 CAEN 3600 
Captarea 
tratarea şi 
ditribuirea apei  
 

v.Zalău 3946,2 pH, MTS, 
CBO5, 
CCOCr, 
reziduu fix, 
azot total, 

CBO5=92,02 
CCOCr=79,71
MTS=81,58 
Nt=83,28 
Pt=39,26 
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CAEN 3700 
Colectarea şi 
epurarea apelor 
uzate 

fosfor total, 
detergenţi 
sintetici, 
fenoli 
antrenaţi cu 
vapori de apă, 
sulfuri şi 
hidrogen 
sulfurat, 
substanţe 
extractibile, 
cianuri totale, 
crom total, 
crom 
hexavalent, 
fier total 
ionic, cupru, 
tetraclorura 
de carbon, 
cloroform

 
   In ceea ce priveşte solul, activităţile din sectorul industrial exercită 
asupra acestuia o presiune continuă prin activitatea de depozitare a 
deşeurilor. Marii agenţi economici generatori de deşeuri industriale în 
municipiul Zalău şi deţinători de depozite sunt:  
 - S.C. Silcotub SA (depozit deşeuri periculoase şi nepericuloase) 
 - S.C. Silvania SA – S.C. Michelin România S.A. (depozit          
ecologizat) 
 -  S.C. Rominserv Valves IAIFO SA (depozit deşeuri nepericuloase – în 
curs de închidere) 
 - S.C. Uzina Electrică Zalău SA (depozit deşeu nepericulos de zgură şi 
cenuşă) 
Cele 5 depozite industriale ocupă o suprafaţă de 20,87 ha de teren. 
În cazul depozitelor de deşeuri industriale sunt prevăzute termene de 
închidere şi sistare a activităţilor de depozitare după cum urmează: 
- pentru depozitul de zgură şi cenuşă al S.C. Uzina Electrică S.A. 
termenul de închidere este prevăzut pentru anul 2013 
- depozitul de deşeuri industriale al S.C. Rominserv Valves IAIFO Zalău 
are termen de sistare a activităţii de depozitare prevăzut pentru anul 2009. 
- S.C. Silcotub S.A. deţinătorul depozitului de şlam şi ţunder uleios va 
sista activitatea de depozitare în anul 2010. 
- S.C. Silcotub va sista activitatea de depozitare pentru depozitul de 
deşeuri nepericuloase conform legislaţiei de mediu în vigoare. 
- depozitul de deşeuri al S.C. Silvania S.A. şi-a sistat activitatea de 
depozitare a deşeurilor din 2004, lucrările de reconstrucţie şi ecologizare 
s-au finalizat la sfârşitul anului 2007. 
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         Menţionăm că nu au fost înregistrate cazuri de poluare a solului în 
zona de activitate a SC Uzina Electrică Zalău SA. Începând cu anul 2005 
SC Uzina Electrica SA utilizează gaz natural pentru producerea agentului 
termic, ceea ce a condus la reducerea substanţială a cantităţilor de deşeuri 
rezultate din activitate.  
 
 
      Radu Căpîlnaşiu, 
              Primarul Municipiului Zalău 


