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PROCES VERBAL
nr.18177/18.12.2020

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 617 din 10.12.2020. 

Ședința se realizează prin mijloace electronice, prin platforma online de 
videoconferințe ”Zoom”.

La lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei participă
dna Țiglea Laura -director economic la Direcția economică, dna Elena-Maria Mocan-
consilier personal la Cabinetul viceprimarului, dna Petho Alina-Mariana -consilier la Biroul 
Juridic și Contencios Administrativ.

Dna Luminița-Nicoleta Gal, secretar general, face apelul nominal al consilierilor
prezenți prin platforma online de videoconferințe ”Zoom”. Se constată că sunt prezenţi 16 
din 16 consilieri, urmând a se valida mandatul de consilier local al dnei Ilinca Eugenia-
Viorica.

Prezența consilierilor este consemnată în tabelul de prezență al consilierilor locali 
atașat la dosarul ședinței.

Ședinţa este statutară și se pot lua hotărâri valabile, consiliul local fiind legal întrunit.
Dl. Man Ovidiu – vă rog dna Luminița, declinați-vă identitatea dar și calitatea, ca să 

știm despre ce este vorba.
Dna Luminița-Nicoleta Gal – începând cu data de 17.12.2020 îndeplinesc funcția de 

secretar general al orașului Șimleu Silvaniei.
Dl Man Ovidiu – sărut mâna, mulțumim. 
Dl Lazar Ioan-Radu, președintele de ședință, prezintă Ordinea de zi :

O R D I N E A D E  Z I:

1. Depunerea jurământului de către doamna ILINCA EUGENIA-VIORICA

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, 
altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea 
bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2021

Proiect inițiat de Primarul orașului 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 
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Proiect inițiat de Viceprimarul orașului Șimleu 
Silvaniei cu atribuții de primar

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui act adițional la Contractul de 
închiriere nr. 3/25.06.2019 încheiat cu Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL, 
operatorul serviciului public de salubrizare – componenta colectare și transport deșeuri municipale 
CT2 - zonele 2,3 și 4  .

Proiect inițiat de Viceprimarul orașului Șimleu 
Silvaniei cu atribuții de primar

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui act adițional la Contractul de 
închiriere nr. 1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului 
public de salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire din oraşul Şimleu 
Silvaniei.

Proiect inițiat de Viceprimarul orașului Șimleu 
Silvaniei cu atribuții de primar

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educațională-
Grădinița de copii cu program prelungit nr. 2, Șimleu Silvaniei”.

Proiect inițiat de Viceprimarul orașului Șimleu 
Silvaniei cu atribuții de primar

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2019.
Proiect inițiat de Viceprimarul orașului Șimleu 

Silvaniei cu atribuții de primar

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Șimleu 
Silvaniei a  unui imobil – drum situat în localitatea Bic.

Proiect inițiat de Viceprimarul orașului Șimleu 
Silvaniei cu atribuții de primar

9. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi este votată cu 16 voturi pentru.
Dl Orosz Ferenc – dle președinte, vă rog să-mi dați cuvântul. Doresc să anunț că nu 

voi vota punctul 5 de pe ordinea de zi, deoarece în calitatea mea de angajat al firmei SC
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Salubris SA, m-aș găsi în conflict de interese.
Dl Ioan-Radu Lazar, președintele de ședință – trecem la primul punct de pe ordinea de 

zi, depunerea jurământului.
Secretarul general al orașului Șimleu Silvaniei, dna Luminița-Nicoleta Gal: se 

validează mandatul supleantului Ilinca Eugenia-Viorica- înscris în lista supleanților pentru 
funcția de consilier local din partea PNL în cadrul Consiliului local al Orașului Șimleu 
Silvaniei, în urma alegerilor locale din 27.09.2020.

Dl Lazar Ioan-Radu – o invit pe dna Ilinca Eugenia-Viorica a cărui mandat a fost 
validat să depună  jurământul în limba română: 

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Șimleu Silvaniei

Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Dna Ilinca Eugenia-Viorica a depus jurământul.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, prezintă punctul II de pe Ordinea de zi.

PUNCTUL II. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, a 
impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a 
tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat 
al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2021

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre şi solicită 
avizul comisiilor de specialitate care acordă aviz favorabil.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – dacă aveți discuții pe marginea acestui 
proiect de hotărâre. Este prezentă și doamna director economic la această ședință.

Dl Man Vasile-Ovidiu – am eu o chestiune. Sunt de acord cu hotărârea, ideea este 
următoarea la art. 2 punct.6, se stabilește la 3 % cota reprezentând taxa pentru servicii și 
reclamă, de reclamă și publicitate ca la art.477 alin 5 din Legea 277/2015. În general toate 
aceste taxe au fost stabilite în limite legale  între coeficientul minimal și cel maximal 
prevăzut de lege, este singurul articol unde s-a stabilit la coeficientul maxim prevăzut de 
lege. Dacă la alte taxe coeficientul minim a fost 0,08 iar maxim 0,2, aici s-a mers pe maxim, 
respectiv legea spune că acest coeficient poate varia între1 și 3%, iar el s-a stabilit 3%. Eu aș 
avea propunerea de 2%. Nu am înțeles rațiunea pentru care s-a mers pe 3%. Există vreo 
rațiune sau pur și simplu așa a fost făcută propunerea ?

Dna Țiglea Laura-Anca – Bună ziua. Propunerea este de anul trecut cu maxim pentru 
că valoarea la care se aplică acel procent este destul de mică, suprafața pentru care se plătește 
reclama și publicitatea este destul de mică și atunci aplicând un procent mic valoarea va fi și 
mai mică. De aceea s-a mers pe procentul maxim. 
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Dl Man Vasile-Ovidiu – aș mai avea încă o remarcă. Semnează la inițiator primar 
Țurcaș, nu ar fi trebuit să-l propună altcineva astăzi ?

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – am înțeles dle Man întrebarea 
dumneavoastră. Proiectul a fost inițiat când încă dl Țurcaș era prezent, anterior ședinței de 
consiliu cu 30 de zile conform legii.

Dl Man Vasile-Ovidiu – nu are importanță când a fost inițiat, putea fi inițiat în urmă cu 
cinci ani, dacă dumneavostră ni-l supuneți atenției astăzi. Eu nu am o problemă.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – proiectul cu impozitele și taxele trebuia 
afișat cu 30 de zile înainte. Să trecem peste această chestiune, nu cred că este o mare 
problemă pentru dumneavoastră cine l-a semnat sau cine l-a inițiat. 

Dl Man Vasile-Ovidiu – era foarte simplu să fie semnat de dumneavoastră și era bine.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – era obligatorie afișarea.

Se voteaza proiectul pe articole astfel:
Art.1 – 17 voturi pentru ;
Art.2 – 17 voturi pentru ;
Art.3 – 17 voturi pentru ;
Art.4 – 17 voturi pentru ;
Art.5 – 17 voturi pentru ;
Art.6 – 17 voturi pentru ;
Art.7 – 17 voturi pentru ;
Art.8 – 17 voturi pentru ;
Art.9 – 17 voturi pentru ;
Art.10 – 17 voturi pentru ;
Art.11 – 17 voturi pentru ;
Art.12 – 17 voturi pentru ;
Art.13 – 17 voturi pentru ;
Art.14 – 17 voturi pentru ;
Art.15 – 17 voturi pentru ;
Art.16  – 17 voturi pentru ;
Art.17 – 17 voturi pentru ;
Art.18 – 17 voturi pentru ;
Art.19 – 17 voturi pentru ;
Art.20  – 17 voturi pentru ;

Per ansamblu proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
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Proiectul a fost adoptat îndeplinind cvorumul necesar de voturi.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, prezintă punctul III de pe Ordinea de zi.

PUNCTUL III. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
2020 

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre şi solicită 
avizul comisiilor de specialitate care acordă aviz favorabil.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – dacă sunt discuții pe marginea acestui 
proiect de hotărâre. Este în continuare doamna director prezentă.

Dl Man Vasile-Ovidiu – aș avea eu o intervenție. Aș ruga-o pe dna director să facă o 
scurtă prezentare în câteva cuvinte a proiectului de hotărâre.

Dna Țiglea Laura-Anca – da, așa după cum am spus și în raportul meu de specialitate, 
pe care cred că îl aveți și dumneavostră, această rectificare are două componente. Pe de o 
parte faptul că am primit 950 mii lei, sume din echilibrare pentru finanțarea drepturilor 
asistenților personali și a persoanelor cu handicap și a doua componentă este o rectificare 
negativă, adică o retragere a creditelor prevăzute la începutul anului pentru anumite categorii 
de cheltuieli care nu se vor mai putea reactiva, deoarece impozitele și taxele care s-au 
preconizat că se vor încasa la începutul anului nu s-au încasat. Unii contribuabili nu și-au 
plătit impozitele și taxele. Suntem nevoiți să retragem prevederile de la partea de venituri 
astfel încât să ajungem la finalul anului cu un buget pentru partea de impozite și taxe pe 
proprietate și bunuri la nivelul execuției din trezorerie, a execuției de casă a bugetului.

Dl Man Vasile-Ovidiu – dacă-mi permiteți, aș avea o completare. Sumele menționate, 
observ că sunt în lei, nu e vorba de mii lei, este vorba de lei, 20 de lei 841, 125 și așa mai 
departe ?

Dna Țiglea Laura-Anca – mii lei, este o greșeală într-adevăr.
Dl Man Vasile-Ovidiu – dacă este o greșeală rugămintea mea este să aveți în vedere. 

Al doilea aspect, o rugăminte paginați aceste hotărâri, să putem face trimitere și la doi și la 
cinci și la șepte. Bunăoară procesul-verbal care nu a fost supus aprobării, va fi supus cu 
siguranță, are 30 de file era minunat să știm la ce filă ne găsim. Aș avea în sfârșit o întrebare, 
Titlul X, cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020, nu ne spuneți trei cuvinte vis-a-vis de acest titlu ?

Dna Țiglea Laura-Anca – la Titlul X sunt proiectele pe care le avem; și aici sunt 
prevăzute credite pentru proiectul de modernizare a căminului Ossian și pentru Grădina 
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Măgura. La capitolul 65, la secțiunea dezvoltare Titlul X proiecte este Căminul Ioan Ossian, 
iar la 67 este Grădina Măgura.

Dl Man Vasile-Ovidiu – deci avem plus 100 de mii, da ?
Dna Țiglea Laura-Anca – da. Sunt credite pe care noi le-am prevăzut în eventualitatea 

că vor mai fi plăți până la sfârșitul anului. Creditele prevăzute și neutilizate se anulează la 
sfârșitul anului, este vorba de credite de prevederi și nu de bani efectiv.

Se voteaza proiectul pe articole astfel:
Art.1 – 17 voturi pentru ;
Art.2 – 17 voturi pentru ;
Art.3 – 17 voturi pentru ;
Art.4 – 17 voturi pentru ;
Art.5 – 17 voturi pentru ;

Per ansamblu proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Proiectul a fost adoptat îndeplinind cvorumul necesar de voturi.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, prezintă punctul IV de pe Ordinea de zi.

PUNCTUL IV. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii unui act adițional 
la Contractul de închiriere nr. 3/25.06.2019 încheiat cu Asocierea SC INSTAL ROS SRL și 
SC CLEANMAN SRL, operatorul serviciului public de salubrizare – componenta 
colectare și transport deșeuri municipale CT2 - zonele 2,3 și 4

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre şi solicită 
avizul comisiilor de specialitate care acordă aviz favorabil.

Dl Kun Adrian – aș dori să intervin dle președinte de ședință.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – poftiți.
Dl Kun Adrian – dacă ne uităm pe actele adiționale care au fost semnate anul trecut 

atât cu Salubris cât și cu Instal Ros, o să vedeți că pe cei de la Salubris i-am indexat cu 19%, 
iar pe cei de la Instal Ros cu 4,8 %. Dacă țineți minte colegii, dl Ghilea a solicitat să rotunjim 
suma la 300 de lei, trebuia normal ca suma să fie undeva la 269 lei. Acuma anul acesta la 
sumele propuse, reiese că din aceeași clădire Salubrisul plătește 17 lei/mp și ceilalți plătesc 
15 lei/mp. Propunerea mea este să creștem și celor de la Instal Ros tot la 17 lei pentru că la 
Salubris nu le putem micșora. Legea mă obligă să indexăm cu 3,8%. Propunerea mea este ca 
la Instal Ros să le facem 550 de lei fiind vorba de aceeași clădire, mi se pare corect să 
plătească același preț pe mp. Acuma rămâne la latitudinea dumneavoastră.
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Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – este o propunere, mai sunt și alte 
propuneri ?

Dl Pop-Silvășan Dan-Ioan – 500 de lei pentru Instal Ros.
Dl Kun Adrian – dl Silvășan aici nu suntem la negocieri. Dacă le punem 500 de lei 

celor de la Instal Ros, automat o să plătească în aceeași clădire un preț mai mic ca cei de la 
Salubris. Ca și cum pentru o cameră unu plătește mai mult și altul mai puțin, mi se pare că 
trebuie să fie egalitate.

Dl Pop-Silvășan Dan-Ioan – atunci creștem un pic și la Salubris și se echilibrează.
Dl Kun Adrian – trebuie crescut doar la Instal Ros, ca să echilibrăm. Acum Salubris 

plătește 17 lei/mp, iar ceilalți 15. Sunt două firme concurente ideea este să nu avem motive 
de discuții și să fim corecți.

Dl Orosz Ferenc – aș avea și eu o propunere dacă îmi dați voie. Am stabilit la punctul 
2 că se indexează cu rata de inflație care este aprobată cu 3.8/%. Este obligatoriu să crească 
și la Salubris cu 3,8%, de acolo rezultă o sumă de lei/mp care se poate aplica și la Instal Ros. 
Exact ce spune și dl Kun, să crească la amândoi, să se ajungă la același nivel de lei pe mp. 

Dl Kun Adrian – propunerea mea este ca Instal Ros să plătească 550 lei.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – este o propunere. Haideți să mergem, 

fiindcă hotărârile 3 și 4 sunt hotărâri conexe, este absolut obligatoriu să mergem cu rata de 
inflație de 3,8%. Peste acest 3,8% putem să adăugăm și în plus dacă doriți. Este normal să 
facem pasul de 3,8% pentru ambele firme, iar ca să nu fie discuții, propunerea mea este ca pe 
mp să fie ambele firme la fel după aia.  Să mai adăugăm la Instal Ros tariful/mp egal. Ce 
părere aveți despre propunerea mea ?

Dl Orosz Ferenc – dacă-mi permiteți, da, este foarte corect, atunci am șterge 
discriminarea aceasta și cred că este normal. Vorbim de aceeași clădire și  referitor la mp.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – am să rog să trecem la hotărârea 4, să 
indexăm cu 3,8% ajungem la suma respectivă de la 300 plus 3,8%, după care revenim la 
hotărârea 3 indexăm. Calculăm între timp cât ar trebui să mărim la Instal Ros fiindcă nu pot 
să fac calculul din cap acuma, ca să ajungem pe tarif pe mp la fel.

Dl Man Vasile-Ovidiu – dle președinte dacă îmi permiteți.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – vă rog.
Dl Man Vasile-Ovidiu – suntem la hotărârea nr.3. Care a fost prețul pe mp a 

întregului?  Eu propun ca la prețul care a fost anul trecut să se aplice indexarea fiindcă așa ne 
obligă legea. Dacă acest preț e mai mare decât cel de la cealaltă societate comercială s-ar 
impune diminuarea lui.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – este vorba și de mp aici, dl Man. Nu 
este egal.

Dl Man Vasile-Ovidiu – ideea este că așa se regăsește în contract.



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI

ȘEDINȚA ORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI 

DIN 18.12.2020 realizată prin mijloace electronice,
platforma online de videoconferințe ” Zoom”

___________________________________________________________________________________

8

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – nu este egal pe mp, de aceea vrem să 
ajungem per mp, să nu fie discriminatoriu.

Dl Man Vasile-Ovidiu – așa ar fi și trebuit să se procedeze, să se pună pe mp și fiecare-
și permite să folosească de câți mp are nevoie.       

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – ei folosesc diferit mp fiindcă așa sunt 
spațiile împărțite la ora actuală, nu au o împărțire egală.

Dl Orosz Ferenc – îi dau dreptate la dl Man, într-adevăr în 2019 s-a stabilit la fel prețul 
de pornire a fost 14 lei/mp și la o firmă și la cealaltă. În 2020 a intervenit o problemă, nu știu 
din ce cauză la unu s-a mărit cu 19 % la cealaltă firmă cu 4,8. Prețul de pornire în 2019 era 
14 lei /mp x mp folosiți și de unu și de altul. 

Dl Man Vasile-Ovidiu – dacă-mi permiteți, mai este o chestiune legată de lege, 
indexarea de 3,8 suntem obligați să o facem deoarece așa spune codul fiscal, este rata 
inflației de anul trecut, ca atare se pune problema în ce măsură consiliul local poate diminua 
la acestă oră chiria pe un spațiu care a fost licitat.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – nu se poate diminua că a fost o licitație.
Dl Kun Adrian – dacă-mi permiteți dle președinte, nu trebuie să diminuăm celor de la 

Salubris, trebuie să le creștem celor de la Instal Ros și am rezolvat problema, ca să ajungă la 
același preț. Noi nu avem de ce să diminuăm celor de la Salubris, noi trebuie să indexăm 
neapărat suma cu 3,8%. Să le creștem celor de la Instal Ros. Am făcut eu calculele ar veni 
suma de 555 de lei, ca să fie egal pe mp.

Dl Bob Virgil-Marius – îmi permiteți și mie vă rog ?
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – vă rog.
Dl Bob Virgil-Marius – dacă prețul pe chirie a fost stabilit în urma unei licitații, fiecare 

a dat o sumă pe care a considerat-o el. Nu țin cu nimeni, nu am nicio treabă, dar logic dacă a 
fost licitație fiecare a oferit cât a crezut că poate da, de ce noi trebuie să echilibrăm ? Dacă a 
fost licitație noi trebuie să respectăm regulile licitației.

Dl Orosz Ferenc – dl Bob are dreptate, la licitație au oferit ambele părți 14 lei/mp în 
2019, în 2020 nu a mai fost licitație, a fost o hotărâre de consiliu local.

Dl Bob Virgil-Marius – atunci trebuie văzut de ce s-a modificat. Nu a fost corect ca la 
unii să se pună un preț și la alții alt preț. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu. Ar trebui să fie 
prețurile la fel, dacă inițial au fost prețurile la fel și acum ar trebui să fie la fel.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – este tardiv dl Bob, anul trecut la 
hotărârea de consiliu, un domn consilier dacă-mi amintesc exact dl Ghile, dar nu asta are 
importanță, a fost să rotunjim suma în loc de 259 la 300 de lei. Consiliul existent la data 
respectivă a fost de acord cu rotunjirea sumei. Dânsului nu i s-a părut normal cu suma 
respectivă, am ajuns la acea sumă de 300. Așa cum spunea și dl Man înainte și toată lumea, 
este clar noi indexăm cu 3,8 % asta este obligatoriu, dar la hotărârea de anul trecut s-a făcut o 
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propunere și s-a majorat la 300. Acuma categoric între cele două firme care acționează 
amândouă în oraș, teoretic și normal ar fi să ajungă amândouă la tariful per mp la fel. 

Dl  Opriș Cristian-Ioan – cât este tariful per mp ?
Dl Kun Adrian – la Salubris este 17 lei și la Instal Ros este 14 lei. Să majorăm la Instal 

Ros să aibă și ei 17 lei, e aceași clădire, să nu avem discuții, fiind acolo vecini nu este corect 
să plătescă unul mai mult ca și celălalt.

Dl Opriș Cristian-Ioan – nu trebuia în ianuarie să mărească la Salubris din motive 
obiective.

Dl Kun Adrian – vă dau un exemplu de acum 10 minute când dl Pop-Silvășan nu 
înțelegea chestia asta și el licita 500 de lei.

Dl Pop Silvășan Dan-Ioan – nu este vorba că nu înțelegeam, dar consider că Instal Ros
este mai important decât Salubris-ul pentru Șimleu.

Dl Kun Adrian – nu-i vorba despre importanță este vorba despre o clădire în care își 
desfășoară activitatea două firme.

Dl Pop Silvășan Dan-Ioan – oricum prețurile sunt derizorii, am un apartament, la o 
garsonieră e o sută de lei, la un spațiu comercial nu cred că găsiți.

Dl Kun Adrian – îmi place că voi vorbiți de atragerea investitorilor dar când vrem să-i 
ajutăm și le dăm niște prețuri mai mici acuma facem comparații cu garsoniere, cu din astea. 
Hai să-i ajutăm pe oamenii ăia, nu să-i încurcăm. 

Dl Pop Silvășan Dan-Ioan – la un spațiu comercial întotdeauna este mai scumpă chiria 
decât la un spațiu locativ.

Dl Opriș Cristian-Ioan – dacă-mi permiteți,  cum să modificăm prețul la Instal Ros 
fără să fie și dânșii de față ? Noi trebuie să le indexăm conform inflației nu că vrem noi să le 
mărim prețurile.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – noi putem, dacă vrem. Dacă consiliul 
local este de acord, noi putem.

Dl Kun Adrian – părerea mea este să supunem la vot și o să vedem. Propunerea mea 
este să creștem la 555 de lei celor de la Instal Ros ca să fie egalitate, nu cred că ei nu o să fie 
de acord. Asta este propunerea mea, vă rog să supuneți la vot dle președinte.

Dl Bob Virgil-Marius – pot să cer o clarificare dacă nu vă supărați, votăm pentru 
echilibrarea celor două tarife?

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – da.
Dl Man Vasile-Ovidiu – ca să încheiem, vorbim prea mult pe el, ideea este următoarea, 

în opinia mea nu poate fi ridicat tariful celei de-a doua societăți comerciale decât cu rata 
inflației nu mai mult, deoarece ei au negociat un tarif s-a semnat un contract, ca atare 
majorarea tarifului nu poate fi făcută decât cu rata inflației. 

Dl Oros Dionis – pe lângă rata inflației, noi dorim să votăm și partea asta să 
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echilibrăm prețurile, la fel cum a fost votat la început când a fost diferența, am putea acuma 
din nou, dacă dorim să echilibrăm acuma prețurile.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – am înțeles și părerea dumneavoastră dle 
Dionis și părerea dlui Man. Noi vrem să echilibrăm, dacă anul trecut a fost cum a fost, 
haideți să le echilibrăm. Propunerea mea este să echilibrăm aceste prețuri.

Dl Man Vasile-Ovidiu – se cheamă modificare unilaterală a unui contract. Atât am 
avut de spus.

Dl Bob Virgil-Marius – mă simt nevoit să-i dau dreptate colegului Ovidiu, echilibrarea 
se poate face și în jos sau cel puțin discuta. 

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – bine, să modificăm cu rata inflației și să 
vedem apoi ce se mai poate face.

Dl Orosz Ferenc – îmi permiteți dle președinte, dl Kun Adrian a avut o propunere, să 
supunem la vot ceea ce a propus dânsul. Nu supunem la vot ceea ce a discutat dânsul ?

Dna Gal Luminița-Nicoleta – puteți să supuneți la vot, doar că este necesar ca în 
condițiile actuale și fiind vorba de un contract în care s-au stabilit sumele respective să 
ajustezi cu indicele ratei de inflație. Nu se poate modifica unilateral un contract.

Dl Kun Adrian – dacă-mi permiteți întrebarea mea este de ce anul trecut am putut 
majora mai mult și anul acesta nu se poate, am majorat peste indice.

Dna Gal Luminița-Nicoleta – nu s-a ținut cont probabil de indexare. 
Dl Orosz Ferenc – s-a ținut cont de indexare dar cu diferite cuantumuri 4,8 sau 19 %. 

Amândouă s-au indexat asta se cere și acuma să se indexeze la amândouă firmele și să se 
aducă la realitate, la o egalitate. Vrem să ducem mai mulți bani la buget, nu cerem diminuare 
cerem mărire.

Dna Gal Luminița-Nicoleta – acuma este supus la vot proiectul de hotărâre nr.3 la 
proiectul nr. 4 trebuie să vă abțineți că sunteți în conflict de interese.

Dl Bob Virgil-Marius – propunerea dlui Kun, nu că nu este ok, dar nu se poate discuta 
pe marginea acestui proiect, se poate discuta eventual la armonizarea sau egalizarea celor 
două, la diverse. Nu scoatem din ecuație ideea de a le egaliza dar nu pe acest proiect, acuma 
votăm indexarea cu indicele de inflație. Indexarea trebuie făcută la fel, votăm pe indexare și 
după aia la diverse dacă doriți să reluăm ideea de a egaliza cele două sume, prin majorare sau 
diminuare cum considerați. Nu are sens acuma, intrăm într-o discuție și nu o să ne oprim 
niciodată nicăieri.

Dna Gal Luminița-Nicoleta – la punctul diverse puteți să faceți o propunere pentru un 
viitor proiect de hotărâre care să fie adoptat într-o ședință ulterioară, care să aibă în vedere 
ceea ce dumneavoastră apreciați că ar fi oportun, dar la acest proiect de hotărâre din punct de 
vedere al legalității actelor este necesar ca actualizarea prețului să fie cu indicele de inflație. 
Dacă dumneavoastră aveți alte propuneri puteți să le faceți la punctul diverse pentru o nouă 



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI

ȘEDINȚA ORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI 

DIN 18.12.2020 realizată prin mijloace electronice,
platforma online de videoconferințe ” Zoom”

___________________________________________________________________________________

11

hotărâre, sau să promovați de-a dreptul o nouă hotărâre, un nou proiect de hotărâre pentru o 
ședință ulterioară care să echilibreze prețul dacă apreciați că este oportun în felul acesta.

Dl Orosz Ferenc – mă scuzați dacă pot să intervin, eu totuși un lucru nu înțeleg, dacă 
data trecută s-a putut face o greșeală enormă, că până la urmă înțelegem că este o greșeală, 
acuma nu se poate repara. Să facem mii de acte și de hârtii.

Dl Bob Virgil-Marius – de unde știm că e o greșeală ?
Dl Orosz Ferenc – pentru că s-a făcut o discriminare până la urmă. Aceași clădire, 

aceași locație.
Dl Bob Virgil-Marius – dumneavoastră spuneți că este discriminare, sunt de acord cu 

dumneavoastră, dar s-ar putea ca în clădirea în care s-a mărit prețul să-i fi pus, nu știu, 
marmură pe jos. Poate există un raționament pe care nu-l cunoaștem noi, pentru care s-a 
mărit. Eu nu-l cunosc în acest moment, nu pot discuta despre el.

Dl Oros Dionis – mă scuzați, dacă-mi permiteți dle președinte. La ora actuală în raport 
cu legea nu putem face asta, la această ședință. Propunerea dlui Kun cred că este pentru 
ședința viitoare, să inițiem un nou proiect de hotărâre legat de echilibrarea prețurilor. Cu asta 
cred că ar fi ok să încheiem și să votăm momentan indexarea.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – sunt de acord cu ceea ce spuneți dle
Oros, așa este. Discutăm de hotărârea numărul 3 așa cum este ea și de hotărârea nr.4  atunci 
când vom ajunge la ea, așa cum este ea. Pentru o eventuală echilibrare vom iniția un alt 
proiect de hotărâre.

Se voteaza proiectul pe articole astfel:
Art.1 – 17 voturi pentru ;
Art.2 – 17 voturi pentru ;
Art.3 – 17 voturi pentru ;
Art.4 – 17 voturi pentru ;

Per ansamblu proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Proiectul a fost adoptat îndeplinind cvorumul necesar de voturi.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, prezintă punctul V de pe Ordinea de zi.

PUNCTUL V. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui act adițional la 
Contractul de închiriere nr. 1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC SALUBRIS SA SLATINA, 
operatorul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și 
deszăpezire din oraşul Şimleu Silvaniei
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Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre şi solicită 
avizul comisiilor de specialitate care acordă aviz favorabil.

Dl Oros Ferenc nu votează acest proiect de hotărâre fiind în conflict de interese.
Se voteaza proiectul pe articole astfel:

Art.1 – 16 voturi pentru ;
Art.2 – 16 voturi pentru ;
Art.3 – 16 voturi pentru ;
Art.4 – 16 voturi pentru ;

Per ansamblu proiectul a fost aprobat cu 16 voturi pentru.

Proiectul a fost adoptat îndeplinind cvorumul necesar de voturi.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, prezintă punctul VI de pe Ordinea de zi.

PUNCTUL VI. Proiect de hotărâre pentru modificarea principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, extinderea, modernizarea, 
echipare structură educațională-Grădinița de copii cu program prelungit nr. 2, Șimleu 
Silvaniei”

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre şi solicită 
avizul comisiilor de specialitate : comisia nr. 1- aviz favorabil, comisia nr. 2 - aviz favorabil, 
comisia nr. 3 - aviz nefavorabil și comisia nr. 4 - aviz favorabil.

Dl Man Vasile-Ovidiu – aș dori să o rog pe dna director să ne dea sumare indicații vis-
a-vis de auditul financiar și de necuprinderea acestuia în linia bugetară și așa mai departe, o 
scurtă explicație.

Dna Țiglea Laura-Anca – conform Hotărârii de Guvern nr.28/2008 pentru aprobarea 
modelului devizului tehnic, auditul financiar nu făcea parte din devizul general. În momentul 
în care s-a întocmit studiul de fezabilitate și în momentul în care s-au depus actele la ADR 
pentru încheierea contractului, acest audit nu era cuprins în devizul general, ulterior s-a 
modificat legea și auditul este cuprins în devizul general, ceea ce duce la mărirea capitolului 
trei unde este cuprins. Faptul că avem o prevedere legală, capitolul trei trebuie să fie maxim 
10% din capitolul patru, aceste cheltuieli vor fi ca și cheltuieli neeligibile.

Dl Man Vasile-Ovidiu – vă mulțumesc, aș mai avea o întrebare. Cererea de finanțare 
când a fost depusă, când s-au depus documentele ?

Dna Țiglea Laura-Anca – în 2015.
Dl Man Vasile-Ovidiu – când au fost aprobate ?
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Dna Țiglea Laura-Anca – contractul de finanțare pentru Grădinița nr. 2 a fost semnat 
în anul 2019, dar pe documentele care s-au depus atunci și semnate în conformitate cu 
prevederile hotărârii de guvern din 2008.

Dl Man Vasile-Ovidiu – în ce an, în ce an ați spus dna director ?
Dna Țiglea Laura-Anca – contractul de finanțare a fost semnat în anul 2019, însă toate 

documentele au fost făcute în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern din 2008.
Dl Man Vasile-Ovidiu –dacă contractul a fost semnat în anul 2019, nu atrăgea de la 

sine incidența Hotărârii 207/2016 ?
Dna Țiglea Laura-Anca – nu se fac modificări, în momentul în care se depun 

documente pentru finanțare, o cerere de finanțare se evaluează cu acele documente pe care 
le depui, nu se aduc modificări acelor documente.

Dl Man Vasile-Ovidiu – am înțeles. Încă o întrebare și am încheiat, contractul a fost 
încheiat în 2019, ați putea să-mi spuneți cu aproximație luna ?

Dna Țiglea Laura-Anca – în septembrie.
Dl Man Vasile-Ovidiu – mulțumesc, mulțumesc.
Dl Opriș Cristian-Ioan – permiteți și o întrebare, devizul general din februarie 2018, 

aici sumele cum sunt puse, nu sunt în regulă, virgulele.
Dna Țiglea Laura-Anca – nu vă înțeleg ce spuneți.
Dl Opriș Cristian-Ioan – devizul general anexa 4, din februarie 2018, sumele în lei și 

în euro, vă rog să mi le citiți dumneavoastră care sunt la obținerea terenului, 3967 de euro  ?
Dna Țiglea Laura-Anca – din păcate eu nu am în față devizul, pentru că după cum 

observați nu eu am făcut raportul de specialitate.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – mă gândesc că vă referiți dacă este 

virgulă sau este 3967, nu ?
Dl Opriș Cristian-Ioan – da, să știu cât scrie acolo. Am mai văzut un deviz și vi-l aduc 

și pe al meu dacă doriți, scrie sumele altfel.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – e trei mii de euro nouăsute șaizeci și 

șapte virgulă șaizeci.
Dl Opriș Cristian-Ioan – e 3, 967 .

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – da, mii euro.

Se voteaza proiectul pe articole astfel:
Art.1 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-

Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;
Art.2 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-

Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;
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Art.3 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-
Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;

Art.4 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-
Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;

Per anasamblu proiectul a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi 
împotrivă, respectiv: dl Man Vasile-Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-
Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița.

Proiectul a fost adoptat îndeplinind cvorumul necesar de voturi.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, prezintă punctul VII de pe Ordinea de zi.

PUNCTUL VII. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 71/2019

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre şi solicită 
avizul comisiilor de specialitate : comisia nr. 1- aviz favorabil, comisia nr. 2 - aviz favorabil, 
comisia nr. 3 - aviz nefavorabil și comisia nr. 4 - aviz favorabil.   

Se voteaza proiectul pe articole astfel:

Art.1 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-
Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;

Art.2 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-
Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;

Art.3 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-
Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;

Art.4 – 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă dl Man Vasile-
Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna Crișan Alexandrina-Luminița;

Per anasmblu proiectul a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 4 (patru) voturi împotrivă, 
respectiv: dl Man Vasile-Ovidiu, dl Opriș Cristian-Ioan, dl Pop-Silvășan Dan-Ioan, dna 
Crișan Alexandrina-Luminița.

Proiectul a fost adoptat îndeplinind cvorumul necesar de voturi.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, prezintă punctul VIII de pe Ordinea de zi.

PUNCTUL VIII. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul 
public al orașului Șimleu Silvaniei a  unui imobil – drum situat în localitatea Bic
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Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă, dă citire proiectului de hotărâre şi solicită 
avizul comisiilor de specialitate care acordă aviz favorabil.

Se voteaza proiectul pe articole astfel:
Art.1 – 17 voturi pentru ;
Art.2 – 17 voturi pentru ;
Art.3 – 17 voturi pentru ;
Art.4 – 17 voturi pentru ;

Per ansamblu proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Proiectul a fost adoptat îndeplinind cvorumul necesar de voturi.

DIVERSE

Dna Luminița Nicoleta Gal – aș dori să supunem spre aprobare procesul-verbal al 
ședinței anterioare din data de 26.11.2020. 

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – cine este împotriva procesului verbal de 
la ședința anterioară ? Se abține cineva ?

Procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
Dl Opriș Cristian-Ioan – domnule președinte, dacă-mi permiteți ?
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – da, vă rog.
Dl Opriș Cristian-Ioan – în urmă cu două, trei săptămâni ați avut în control Curtea de 

Conturi la primărie. S-a întocmit un proces-verbal în cadrul controlului. O întreb pe dna 
secretară, din punct de vedere legal nu ar fi trebuit să ne aducă și nouă la cunoștință, să ni se 
prezinte acel procesverbal ?

Dna Luminița Nicoleta Gal – deocamdată nu am primit acel proces-verbal. În 
momentul în care o să fie înaintat de către curtea de conturi, deocamdată nu avem înregistrat 
nimic.

Dl Kovcs Zoltan-Zsolt – scuzați-mă doamna este secretar, nu secretară.
Dna Luminița Nicoleta Gal – mai am o rugăminte să aduceți prezențele și avizele în 

perioada imediat următoare.
Dl Man Vasile-Ovidiu – dacă-mi permiteți dle președinte. Chestiunea cu documentele 

care sunt propuse în vederea adoptării, relativ la proiectele de hotărâre proceseleverbale și 
așa mai departe, revin la solicitare vă rog să le paginați. Dle președinte ar fi trebuit să se 
aleagă în opinia mea președintele de ședință, conduceți cea de a patra ședință. Oare v-a 
scăpat chestiunea sau ce s-a întâmplat ?
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Dna Luminița Nicoleta Gal – pereședintele de ședință este ales pe trei luni, este ultima 
ședință pe care o poate conduce. La următoarea ședință va fi propus  un astfel de proiect.

Dl Man Vasile-Ovidiu – am înțeles. O întrebare dle președinte, ați putea să-mi dați o 
explicație vis-a-vis de lucrările care se fac în Gh. Lazăr, mă refer la acel pavaj în fața 
blocurilor, nu pot să le precizez dar cu siguranță știți dumneavoastră. Eu am observat că era 
pavaj și acum s-a schimbat, nu ne spuneți câteva cuvinte, ce fel de lucrare este  și în ce 
context se execută ?

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – era deteriorat, arăta foarte urât, a 
necesitat scos , iar materialul recuperat o să-l folosim în alte zone mai puțin centrale tot 
pentru trotuare și tot pentru cetățenii și străzile din Șimleu.

Dl Opriș Cristian-Ioan – aș avea o întrebare referitor la bordurile care s-au schimbat 
la ieșirea din oraș, la Micro, unde este noua piață. Cred că primele borduri au fost puse de 
către CNADR, la solicitarea primăriei, la rugămintea primăriei că e ok să le pună, la o lună 
de zile  la solicitarea primăriei am înțeles că au fost schimbate și am înțeles că au fost  plătite 
de la bugetul local. Este adevărat sau nu ?

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – este fals.  De toată lucrarea respectivă 
s-a ocupat CNADR,  drumurile naționale.

Dl Man Vasile-Ovidiu – dle președinte, giroul din fața Simexului este lucrarea UAT 
Șimleu sau a cui  este ?

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – a drumurilor naționale. 
Dl Man Vasile-Ovidiu – nu avem niciun aport la finanțare acolo ?
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – nu, nu. Sensul giratoriu. Alte discuții 

dacă mai sunt ?
Dl Pop-Silvășan Dan-Ioan – eu, dacă se poate. Vreau ca Primăria Șimleu să aibă 

pagină de facebook și ședințele să fie postate live pe acea pagină.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – este o propunere, doriți să fie așa ceva. 

Pagină de facebook și ședința live, o să ne gândim în viitor și o să o supunem la vot. 
Dl Man Vasile-Ovidiu – dle președinte permiteți-mi să vă mai adresez o întrebare.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – vă ascult.
Dl Man Vasile-Ovidiu – următoarea ședință o să fie online sau fizic în sala de ședințe ?

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – sper să fie normală, asta ar însemna să 
scăpăm de aceste probleme existente  în întreaga lume. Sper să fie direct, dar o să vă 
anunțăm în timp foarte util.

Dl Man Vasile-Ovidiu – mulțumim, am pus această întrebare în   contextul în care în 
urmă cu câteva zile sala de ședințe era plină, dl primar Țurcaș și-a luat rămas bun de la 
angajații primăriei, deci în acest context am pus întrebarea.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – v-a deranjat problema asta ? Cred că nu 
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v-a deranjat problema asta.
Dl Man Vasile-Ovidiu – nu, că mi-a trecut repede.
Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – vă mulțumesc, dacă nu ne vedem  vă 

doresc sărbători fericite, un an mai bun. Îmi doresc un an în care să lucrăm la ședințele de 
consiliu, normal, cu adevărat și cum trebuie, să trecem peste alte răutăți sau animozități, să 
încercăm să fim mai buni cu toții. Vă mulțumesc.

Dl Opriș Cristian-Ioan – nu mai rețin, ați supus la vot procesulverbal al ședinței
anterioare ?

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – da, l-am supus.
Dl Opriș Cristian-Ioan – ok. 
Dl Orosz Ferenc – dle președinte, ne-ați oferit că la diverse să putem discuta, eu aș 

cere totuși, să se stabilească valoarea chiriei lei/mp a clădirii închiriate de la adresa Simion 
Bărnuțiu, nr.8.  Aș vrea ca acea sumă să se înmulțească cu suprafața folosită de fiecare firmă.

Dl Ioan-Radu Lazar, preşedintele de şedinţă – după cum am discutat trebuie un alt 
proiect de hotărâre. Vă rog să și solicitați chiar dacă sunteți în conflict, solicitați acest aspect 
și o să-l pregătim pe ședința următoare.

Dl Orosz Ferenc – mulțumesc .
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară

lucrările închise.
Şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 18.12.2020 se încheie la ora 13,20.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
IOAN-RADU LAZAR  LUMINIȚA-NICOLETA GAL

Notă: Ședinţa a fost înregistrată electronic, fiind mai apoi arhivată în condiţiile legii.

dact.P.A.M


