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PROCES VERBAL 

nr. 2206 / 10.02.2022 

 
Încheiat azi, 10.02.2022, ora 14.00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului 

Şimleu Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 67 din 04.02.2021. 
Ședința se realizează cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe a Primăriei or. 

Șimleu Silvaniei. 
Convocarea consilierilor locali la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare telefonică și prin e-

mail în data de 05.02.2022 în care au fost transmise toate materialele aferente proiectului ordinii de zi. 
Comunicarea prin e-mail s-a efectuat pe adresa electronică comunicată de fiecare consilier la secretarul 
general al orașului. 
 La lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei participă: dl. Lazar 
Mihai -  Cristian - primar, dna Gal Luminița-Nicoleta-secretar general, dl. Szabo Erno Csaba - administrator 
public; dna Țiglea Laura-Anca – director executiv; dl Balog Claudiu - șef birou cadastru; dra Ghilea 
Alexandra – consilier juridic; dl Crișan Codruț - consilier personal și alți cetățeni prezenți în sală. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, 
vă propun sa intrăm în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de azi, 10.02.2022.  Dau cuvântul 
doamnei secretar general să facă prezența. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Bună ziua! Am să fac apelul nominal al consilierilor 
prezenți la ședința ordinară de astăzi. Dl. Bob Virgil-Marius? 

Domnul consilier local Bob Virgil-Marius: Prezent 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Crișan Alexandrina-Luminița? 
Doamna consilier local Crișan Alexandrina-Luminița: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Kun Adrian-Cătălin? 
Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl Kovacs Zoltan-Zsolt ? A comunicat că nu poate 

să fie prezent la ședința de astăzi întrucât este implicat în activități profesionale ce nu pot fi amânate, prin 
urmare este absent motivat. Dl Sabo Ioan? 

Domnul consilier local Sabo Ioan: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dna. Lipo Angela-Maria? 
Doamna consilier local Lipo Angela-Maria: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Man Vasile Ovidiu? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna Ilinca Eugenia Viorica ? 

 Doamna consilier local Ilinca Eugenia Viorica: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Opriș Cristian-Ioan?  

            Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Prezent. 
            Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dl. Man Călin-Cosmin? 
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 Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: Prezent. 
 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Orosz Ferencz? 
 Domnul consilier local Orosz Ferencz: Prezent. 
 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Papp Lajos-Levente? 

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Pavel Florica-Adriana ? 
Doamna consilier local Pavel Florica-Adriana: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Pop Cornel de asemenea a comunicat că nu 

poate să fie prezent la ședința de astăzi. Dl. Pop-Silvășan Dan-Ioan?  
Domnul consilier local Pop-Silvășan Dan-Ioan: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Roman Andrada-Ioana?  
Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana : Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Seute Ioan-Gavril ? 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Constat că la ședința de astăzi sunt prezenți 15 

consilieri locali, prin urmare ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Vă mulțumesc. În continuare, voi supune la vot 

procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27.01.2022, la care au fost prezenți 16 
consilieri locali, dl Seute Ioan-Gavril fiind absent motivat. Vă consult dacă sunt observații la procesul verbal 
al ședinței consiliului local din 27.01.2022. Dacă nu sunt observații,  supun la vot procesul-verbal. Cine este 
„pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Procesul verbal al ședinței ordinare din 27.01.2022 
a fost votat cu 14 voturi „pentru” (și o abținere - dl Seute Ioan – Gavril). 

 
 

  

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 
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Proiectul de hotărâre nr. 2 privind trecerea din domeniului public al orașului Șimleu Silvaniei și din 
administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Sălaj a spațiului din construcția identificată cu nr. 
cad. 52818-C1, în care își desfășoară activitatea Poliția orașului Șimleu Silvaniei , ce a  făcut obiectul HG 
nr. 2344 / 2004                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
   Orașului Șimleu Silvaniei 

 
Proiectul de hotărâre nr. 3 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local  al orașului Șimleu 
Silvaniei nr.84 din 20.12.2021 în sensul rectificării suprafeței propuse spre atribuire în proprietate prin 
Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, în baza prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată,  în 
favoarea numiților Gheție Reghina,  Sabou Liliana și Gheție Sorin. 

                                                                                                   
  Proiect inițiat de primarul 

                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 
 
 

Proiectul de hotărâre nr. 4 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 27.01.2022  în sensul  
schimbării din conținutul său a titlului din „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Șimleu 
Silvaniei”  în ” Amplasarea a zece stații de reîncărcare vehicule electrice în cinci locații din orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj” aferent obiectivului de investiții. 

                                                                                                                                  Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

Proiectul de hotărâre nr. 5 privind constituirea Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de 
atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și a Comisiei sociale de analiză și soluționare 
a contestațiilor privind analizarea solicitărilor și a modului de atribuire a locuințelor pentru tineri construite 
din fonduri ANL, aflate în administrarea orașului Șimleu Silvaniei. 

               Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                    Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

Proiectul de hotărâre nr. 6 privind modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la HCL nr. 65 din 27.10.2021. 

                                                                                                                            Proiect inițiat de primarul 
              Orașului Șimleu Silvaniei 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI 

 
 

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 10.02.2022 

 
 

4 
 

 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Dau cuvântul dl primar pentru a prezenta 
ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi. Specific că ordinea de zi a fost suplimentată cu Proiectul de 
hotărâre nr. 6 iar la Proiectul de hotărâre nr. 1, a fost formulat un Amendament care a fost transmis spre 
analiză domnilor consilieri locali în 09.02.2022. 
 Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Bună ziua tuturor! Pe ordinea de zi pentru ședința 
convocată astăzi avem următoarele proiecte de hotărâre: primul proiecte de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii, pe anul 2022; Proiect de hotărâre nr. 2 privind trecerea din domeniului public al orașului Șimleu 
Silvaniei și din administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin IPJ Sălaj a spațiului din construcția identificată, mai exact 
sediul Poliției orășenești, 4 încăperi; Proiect de hotărâre nr. 3 privind modificarea art.1 al Hotărârii 
Consiliului Local  al orașului Șimleu Silvaniei nr.84 din 20.12.2021 în sensul rectificării suprafeței propuse 
spre atribuire în proprietate prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, din ianuarie s-a dat o suprafață mai 
mică, s-a consemnat în hotărâre, după cum vedeți și în raportul de specialitate; Proiect de hotărâre nr. 4 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 27.01.2022  în sensul  schimbării din conținutul său 
a titlului pe care l-am consemnat acolo în ” Amplasarea a zece stații de reîncărcare vehicule electrice în 
cinci locații din orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”; aici chestiunea v-o poate dezvolta domnul 
administrator public Szabo Erno care, din considerent de a maximiza orice exigență de eligibilitate trebuie 
să bată toate numerele din certificatul de urbanism, din linia lor de finanțare; Proiect de hotărâre nr. 5 
privind constituirea Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru 
tineri construite din fonduri ANL și a Comisiei sociale de analiză și soluționare a contestațiilor privind 
analizarea solicitărilor și a modului de atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL; Proiect 
de hotărâre nr. 6 privind modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la HCL nr. 65 din 27.10.2021 și anume se 
referă la Programul Național de Investiții, după cum știți, noi am aplicat cu trei cereri de finanțare. La una 
acum a fost o perioadă de lămuriri în care ele au fost analizate și la una ni s-a cerut să clarificăm niște 
aspecte privitoare la devizul general și la sumele înscrise și trebuie să adoptăm un HCL pentru clarificare, 
nimic altceva. O mențiune am. Revin la proiectul de hotărâre nr. 1 referitor la bugetul local, acum cu 
scuzele de rigoare, am trimis amendamentul ieri. Nu e o chestie de dezinteres din partea mea sau că fac 
că așa vreau eu, logica e una foarte simplă. Vineri seara au fost publicate drafturile de ghiduri pentru 
PNRR, care au fost puse în dezbatere ieri dimineață. A fost pe repede înainte. Până în momentul în care 
nu am văzut un draft de ghid, nu am putut să mă gândesc unde ne putem încadra pe PNRR, au fost doar 
discuții, tocmai de aia am văzut draftul de ghid și ca să fim pregătiți să putem opera și pe subiectul ăsta,de 
aia am venit cu amendamentul ăla și cu suplimentarea listei de investiții care să se poată plia pe ce se 
poate finanța pe PNRR. Încă o data scuze, dar nu am avut altă variantă. La diverse o să vă rugăm o 
chestiune. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Supun spre aprobare ordinea de zi a 
ședinței de azi. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost votată cu 
15 voturi „pentru”. 
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Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Trecem acum la dezbaterea 

proiectelor aflate pe ordinea de zi.  
 

Proiect de hotărâre nr.1 privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022. 

La acest proiect s-a format amendamentul despre care a vorbit dl primar și  care a fost prezentat 
spre analiză împreună cu nota de fundamentare la planul de investiții pe 2022. Solicit avizul comisiei nr. 
1,2,3 și 4. 

Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 3 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de 

hotărâre, domnilor consilieri. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Aș dori o scurtă explicație vizavi de faptul de ce 

cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.  
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Vă rog doamna director executiv. 
Doamna director executiv Țiglea Laura-Anca: Datorită faptului că în anii precedenți am 

înregistrat un excedent de 1.200.000 lei, acest excent se poate doar pentru secțiunea de dezvoltare și ca 
atare secțiunea de dezvoltare înregistrează acest dezechilibru cu 1.200.000 lei care se alimentează din 
acest cont de excedent. Acesta este motivul pentru care avem mai puțini bani prevăzuți la venituri decât 
cheltuielile pe investiții. 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Și atunci la excedent va fi activ - pasiv 0? 
Doamna director executiv Țiglea Laura-Anca: La un moment dat în proiectul de hotărâre la unul 

dintre articole este menționat faptul că se va utiliza suma pentru excedent. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Vă mulțumesc! 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Fiindcă avem formulat un 

amendament îl voi supune la voi și apoi vom vota proiectul pe articole cu modificările aduse de 
amendament. Cine este „pentru” amendamentul adus la proiectul de hotărâre nr. 1 ? Împotrivă? Abțineri? 
(Amendamentul a fost votat cu 15 voturi „pentru”.) Voi da citire art. 1: alin. 1 „Se aprobă bugetul local  pe 
anul 2022 în suma de  53.475 mii lei la venituri, detaliat pe capitole şi subcapitole şi în suma de 54.675 mii 
lei la cheltuieli, detaliat pe capitole, titluri,  articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, din care: - 
secţiunea de funcţionare – în suma de  28.608 mii lei la venituri şi la cheltuieli - secţiunea de dezvoltare  – 
în suma de   24.867 mii lei la venituri şi 26.067 mii lei la cheltuieli. Alin. 2 „ Bugetul local pe anul 2022, 
detaliat pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe menţionat la alin. 1  este prevăzut 
în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.” Supun la vot. Cine este „pentru” art. 1 ? Împotrivă? Abțineri? (Art. 1 a 
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fost votat cu 15 voturi „pentru”.) Art. 2 „Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2022 cu finanțare din 
bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.” Art. 3„ Art.3.(1) Se aprobă bugetul  instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 în suma de 45.160 mii lei 
la venituri, detaliat pe capitole şi subcapitole şi în suma de 45.160 mii lei la cheltuieli, detaliat pe capitole, 
titluri,  articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,din care:  - secţiunea de funcţionare – în suma de 
42.894 mii lei la venituri şi la cheltuieli- secţiunea de dezvoltare  – în suma de 2.266 mii lei la venituri şi la 
cheltuieli. (2) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2022, detaliat pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe menţionat la alin. 1  
este prevăzut  în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. ” Supun la vot art. 2 și 3 din prezenta hotărâre. Cine 
este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? (Art. 2 și 3 au fost votate cu 15 voturi „pentru”.) Voi da citire art. 4 care 
este vizat și el de amendament. „Art.4. Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2022 cu finanțare din 
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexe i nr. 
4 la prezenta hotărâre. Supun la vot art. 4. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? (Art. 4 a fost votat cu 
15 voturi „pentru”.) Votăm art. 5,6,7 și 8 din prezenta hotărâre. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? . 
(Art. 5,6,7 și 8 au fost votate cu 15 voturi „pentru”.) Votăm hotărârea în ansamblu. Cine este „pentru”? 
Împotrivă? Abțineri? . 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru” . 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc.  
 

Proiect de hotărâre nr.2 privind trecerea din domeniului public al orașului Șimleu Silvaniei și din 
administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Sălaj a spațiului din construcția identificată cu nr. 
cad. 52818-C1, în care își desfășoară activitatea Poliția orașului Șimleu Silvaniei , ce a  făcut obiectul HG 
nr. 2344 / 2004                                                                                                                              

Solicit avizul comisiilor nr. 2 și 4. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de 

hotărâre.  
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Ca să știu e vorba despre demisolul de la poliție, de 

cele 4 camere sau întreg corpul?  
Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Nu e întreg corpul, sunt 4 camere. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Unde a fost jandarmeria, să înteleg? 
Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Și jandarmeria și evidența populației, când nu era 

gestionată de primărie. 
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Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Se are în vedere vreo investiție la clădire deoarece ei 
au cerut-o ? 

Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Asta se dorește. Clădirea este frumoasă 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumim! Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 

2 . Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”. 

 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. 
 

Proiect de hotărâre nr.3 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local  al orașului Șimleu 
Silvaniei nr.84 din 20.12.2021 în sensul rectificării suprafeței propuse spre atribuire în proprietate prin 
Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, în baza prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată,  în 
favoarea numiților Gheție Reghina, Sabou Liliana și Gheție Sorin. 

 
Solicit avizul comisiilor nr. 2 și 4. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 

 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Vă consult dacă sunt discuții pe 
marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre nr. 3 Cine este 
„pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. 
 

Proiect de hotărâre nr. 4 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 27.01.2022  în sensul  
schimbării din conținutul său a titlului din „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Șimleu 
Silvaniei”  în ” Amplasarea a zece stații de reîncărcare vehicule electrice în cinci locații din orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj” aferent obiectivului de investiții. 

Solicit avizul comisiilor nr. 1,2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Dacă sunt discuții, intervenții pe 

marginea acestui proiect de hotărâre?  
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Domnul consilier local  Seute Ioan-Gavril: Am observat că sunt situate cam toate în partea asta 
a orașului, centru și Gh. Lazăr. Mă gândeam oare lângă spital nu era indicat să avem și acolo o stație de 
reîncărcare? Sau nu știu dacă suportă instalația electrică. 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Aici discuțiile s-au dat din considerente tehnice, pentru că 
și eu aș fi vrut de exemplu, aveam niște gânduri în strada Carpați, chiar la stradă. Ideea e să avem 
posturile de transformare. Ar mai fi fost varianta la spital pe care am analizat-o, însă nu putem să 
amestecăm investițiile pe acolo, să venim și cu stații de încărcare și cu proiectul de reabilitare și 
modernizare. Ne-am gândi și noi la subiectul ăsta, că am încercat să vedem spațiile de aglomerare urbană. 
Dar ce ziceți pe zona respectivă, în luna septembrie, sper eu, după discuțiile pe care le-am avut am cerut 
să fie foarte prompți, cei care construiesc la Lidl acolo au zis că vor avea și două stații de încărcare 
electrice, deci o să fie și zona aia cumva acoperită. 

Domnul administrator public, Szabo Erno-Csaba: Și în viitor se vor mai deschide astfel de 
finanțări tot pe fonduri de mediu. 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: De data asta așa ne-au prins, data viitoare ne pregătim 
noi terenul. și vom fi cu temele făcute, în sensul în care vom discuta cu Electrica să avem infrastructura 
pregătită. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre 
nr. 4. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc.  
 
Proiect de hotărâre nr. 5 privind constituirea Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor 

de atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și a Comisiei sociale de analiză și 
soluționare a contestațiilor privind analizarea solicitărilor și a modului de atribuire a locuințelor pentru tineri 
construite din fonduri ANL, aflate în administrarea orașului Șimleu Silvaniei. 

Solicit avizul comisiilor nr. 3 și 4. 
Comisia nr. 3 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 

 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Vă consult dacă sunt discuții, 
intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt fac mențiunea că vom vota. Există 
buletine de vot. Mai întâi va trebui să faceți propuneri pentru Comisia socială de analiză și soluționare a 
cererilor de atribuire- un membru consilier local, apoi doi membri supleanți pentru aceeași comisie și 
avem comisia de contestații – un consilier local pentru președinte și un consilier local membru și doi 
supleanți. Vă rog să faceți propuneri pentru prima comisie. 
 Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Îl propune pe colegul meu, Opriș Cristian, pentru 
prima comisie, comisia de analiză. 
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 Doamna consilier local Pavel Florica-Adriana: Propune pe doamna consilier Lipo Angela. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Membri supleanți în comisia 

socială, doi membri. Vă rog să faceți propuneri. 
Doamna consilier local Crișan Alexandrina-Luminița: Propun pe dl Pop-Silvășan. 

 Domnul consilier local  Seute Ioan-Gavril: Dna Alexandrina. 
 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Alte propuneri? Dacă nu sunt, trecem la cea 
de-a doua comisie socială de analiză și soluționare a contestațiilor unde avem doi reprezentanți: un 
președinte și un membru. 
             Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Îl propun pe dl Kun. 
 Doamna consilier local Crișan Alexandrina-Luminița: Tot pentru președinte, dl Man Ovidiu. 
 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Alte propuneri pentru președinte? Dacă nu 
sunt alte propuneri, vă rog să faceți propuneri pentru membru în această comisie.  
 Domnul consilier local  Seute Ioan-Gavril: Pe dl Sabo Ioan. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Alte propuneri? Dacă nu sunt alte propuneri, 
vom desemna membrii supleanți în comisia de soluționare a contestațiilor. Aici trebuie să desemnăm doi 
membri din consiliul local. Vă rog să faceți propuneri. 
 Domnul consilier local  Seute Ioan-Gavril: Dl Orosz Ferencz. 

Domnul consilier local Orosz Ferencz: Mulțumesc! Eu o propun pe dna Ilinca. 
 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Alte propuneri? Dacă nu sunt, dna secretar va 
multiplica buletinul de vot și vom vota prin bifarea casuței. Îi rog pe colegii care fac parte din comisia de 
validare să se pregătească pentru numărarea voturilor. 
 Domnul consilier local  Seute Ioan-Gavril: Trebuie să îl locuim pe dl Pop. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Dl Pop va fi înlocuit de un membru din comisia 
juridică. Vă rog să faceți propuneri pentru colegul care îl va suplini pe dl Pop. Din comisia juridică fac 
parte dl Bob Virgil, Dl Man Ovidiu și dl Sabo. 

Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: În urma votului avem următorul rezultat: dna 
Lipo Angela va fi membru comisiei sociale de analiză cu 9 voturi „pentru” și 6 împotrivă. Numele și 
prenumele membrilor supleanți Pop-Silvășan Dan-Ioan 12 voturi „pentru” și 3 împotrivă; Crișan 
Alexandrina 12 voturi „pentru” și 3 împotrivă: în comisia socială de analiză și soluționare a contestațiilor: 
peședinte dl Man Ovidiu cu 13 voturi „pentru” și 2 împotrivă, dl Sabo Ioan membru 10 voturi „pentru” și 5 
voturi nule; numele și prenumele membrilor supleanți: dl Orosz Ferencz cu 9 voturi „pentru” și 6 nule și 
dna Ilinca Eugenia cu 13 voturi „pentru” și 2 nule. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc!  
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Membru desemnat în Comisia socială de analiză 

și soluționare a cererilor de atribuire este dna Lipo Angela, membri supleanți dl Pop-Silvășan Dan-Ioan și 
dna Crișan Alexandrina-Luminița; în Comisia de soluționare a contestațiilor avem președinte dl Man 
Ovidiu și membru dl Sabo Ioan, iar membri supleanți sunt dl Orosz Ferencz și dna Ilinca Eugenia. 

 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Supun la vot proiectul de hotărâre în 
ansamblu. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”. 
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Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc.  
 
Proiect de hotărâre nr. 6 modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la HCL nr. 65 din 27.10.2021. 

Solicit avizul comisiilor nr. 1, 2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Vă consult dacă sunt discuții, intervenții pe 

marginea acestui proiect, domnilor consilieri. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre nr. 6. Cine 
este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Am ajuns la ultimul punct de pe 

ordinea de zi, Capitolul „Diverse”. 
Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Dragi colegi lucrăm, după cum bine știți, lucrăm la 

strategia de dezvoltare locală. Scopul meu e ca ea să fie cât mai elocventă și marja de eroare să fie cât 
mai redusă, o marja de eroare de 5%. Pentru asta avem nevoie de cât mai multe chestionare completate 
de către cetățeni, din toate categoriile pentru că vreau să fie cât mai elocventă strategia. Întrebările poate 
par ciudate. Sunt făcute întrebările cam fix pe ce cer instituțiile la nivel european când vine vorba de 
accesare de fonduri. Așa au construit întrebările ca răspunsurile să vină din chestionar să fie punctate cam 
pe ce criterii urmăresc ei. Sunt pregătite aici un set să ajungă pe la fiecare, chestionarul respectiv. Poate l-
ați completat online, poate nu. Vă rog să îl completați, dacă nu l-ați completat, oricum dacă l-ați completat, 
ajutați-ne și diseminați-l pe la angajați, colegi de birou. Nu vreau să fie o strategie făcută din pix, pur și 
simplu, vreau să fie elocvent, să arate realitatea, ce văd oamenii. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Dl Papp Lajos? 
Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: La diverse, legat de unitățile de învățământ, au 

început să apară facturile, vorbim de încălzire, la care prețurile au explodat. Ce facem în cazul în care nu 
se vor încadra și facturile nu sunt plătite? 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Evident că trebuie plătite și evident că furnizorii nu o să 
stea. 

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Și cu salariile... 
Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Îmi puneți o întrebare care nu ține de mine, însă există un 

prim-ministru care vă poate răspunde și probabil că la asta se lucrează la Guvern să vină cu o soluție pe 
partea asta. 
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Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Aici vor fi probleme nu cumva să ajungem în 
situația... 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Probleme nu vor fi doar în Șimleu, sunt în toată țara. Sunt 
în legătură permanentă cu alți colegi primari cu tot felul, deci nu... 

Domnul administrator public, Szabo Erno-Csaba: Până la 31 martie facturile sunt cumva 
limitate. 

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente:  Nu, hai că îți arat. 
Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Depinde de contract. La primărie, la noi, e negociat. 
Domnul consilier local Papp Lajos-Levente:  În loc de 0,37 e 0,90. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Fiecare instituție a fost informată și trebuia să își 

depună o cerere. 
Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Pentru plafonare. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Erau cu dată limită și am fost informați, în 

repetate rânduri de către Inspectoratul Școlar că această plafonare intră în vigoare dacă va fi solicitarea 
respectivă, dacă nu prețurile vor fi cele nenegociate. 

Domnul consilier local Pop-Silvășan Dan-Ioan: Dacă îmi permiteți, mi s-a ridicat o problema 
referitoare la policlinică, peretele acela verde colorat. Dacă aveți în vedere refacerea lui sau... 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Sunt două categorii de intervenții pe care le avem în 
vedere când vine vorba de policlinică. Vrem să trimitem specialiștii de la tehnic pe care îi avem în Primărie, 
să vedem efectiv ce arde, strict, rapid, necesar să facem acolo, cum ar fi peretele verde și mucegai, să 
intervenim. Policlinica, nu trebuie să argumentez eu, trebuie refăcută total. Tocmai de aia vedeți în lista de 
investiții suplimentată pe care am cerut-o. Am chiar scris, reabilitare și consolidare Policlinică, sperăm să 
găsim o sursă de finanțare, fie pe PNRR, fie pe sănătate, asta ca s-o abordăm macro, în ansamblu, dar pe 
termen scurt va trebui să analizăm efectiv situația și să vedem ce intervenții, că nu vă pot zice din cap. 

Domnul consilier local Pop-Silvășan Dan-Ioan: Până vine finanțarea, măcar să arate într-un fel 
decent. Și încă o problemă, eu am discutat cu un domn Ivan care stă pe Argeșului. El susține foarte mult 
clubul de șah. 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Pe Andrei Mureșan stă. 
Domnul consilier local Pop-Silvășan Dan-Ioan: Și mi-a spus că niciodată nu a avut niciun fel de 

suport din partea Primăriei, are deplasări în țară și în afara țării. 
Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Cred că în prima săptămână de mandat, a venit pentru o 

deplasare în Ungaria, a primit tot suportul din lume, de aia mă surprinde. 
Domnul consilier local Pop-Silvășan Dan-Ioan: Acum eu am discutat cu el mai demult. 
Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Eu vă zic, cel puțin de când sunt eu, a avut o deplasare în 

Ungaria, după aceea a fost susținut să iasă în fața la Festivalul Bathory și acolo a avut susținere și tot 
timpul și când a avut nevoie și o dată l-am căutat noi să îi oferim suportul. 

Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Pe strada Argeșului, la dna Oros, la fântână ar 
trebui pompă. M-a rugat să spun. Pompa e stricată, o tot reparat-o, ține 2 zile și iar se strică. 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Avem o problemă similară în Brădet, în cartier, pompa de 
acolo, o schimbăm și efectiv e distrusă, sunt care merg, dau cu picioarele. 
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Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Am înțeles. Acolo la ei se îngrijește de ea, ei sunt 
acolo. 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: OK, o să ne ocupăm. 
Domnul administrator public, Szabo Erno-Csaba: În Brădet vom monta acum un alt model, o 

pompă electrică, e o cișmea stradală dar e industrială. Trebuie să tragem inclusiv un branșament electric la 
pompa respectivă că vedem că asta mecanică ține foarte puțin.     

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: O distrug, pur și simplu. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Bun și aia e cu senzor? 
Domnul administrator public, Szabo Erno-Csaba: Numai vei acționa și pornește singură. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Să nu o lase tot să meargă. 
Domnul administrator public, Szabo Erno-Csaba: Nu, că e diferență de presiune. Va porni 

automat. Un fel de hidrofor. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc.  
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Am observat nota de fundamentare. Întrebarea mea 

este umătoarea: Eu am înțeles din această chestiune că această sumă este doar pentru proiect și studiul 
DALI. Am înțeles bine? 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Dumneavostră credeați că sume de acolo  cuprind efectiv 
construcția efectivă? 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Eu am înțeles că această sumă de 615.000 este o 
sumă alocată doar pentru proiecte și studii. Adică pentru partea scrisă, cu alte cuvinte. Este adevărat? 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: E adevărat, da. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Deci s-a propus în prima fază acestă chestiune pe 

care noi am aprobat-o și urmează în faza a doua alte sume pentru investiția ca atare, nu? 
Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: Nu că pentru PNRR, de aia a fost și aplecarea mea 

intensă pe parte asta, pe PNRR în urma ultimelor negocieri și care au rămas bătute în cuie, se vor finanța 
integral și studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, dar ca să ajungi în faza aia, trebuie să ai o minimă 
documentație. Nu poate să îți facă departajarea la un proiect numai pe o simplă cerere, trebuie să ai o 
expertiză, un audit, ceva.  

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Mulțumesc! Înseamnă că am înțeles corect.  
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Alte înscrieri la cuvânt la capitolul 

diverse? Mulțumesc! Declar închisă ședința extraordinară de azi. 
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local se încheie la ora 14.53. 
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