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PROCES VERBAL 

nr. 6765 / 20.04.2022 

 
Încheiat azi, 20.04.2022, ora 14.00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului 

Şimleu Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 187 din 19.04.2022. 
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 prin e-mail în data 

de 19.04.2022 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: dna Gal 
Luminița-Nicoleta-secretar general, dl. Szabo Erno Csaba - administrator public, dra Ghilea Alexandra – 
consilier juridic și dl Crișan Codruț - consilier personal. 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, 
vă propun sa intrăm în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de azi, 20.04.2022, convocată de 
îndată.  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 de astăzi. Dna. Călăcian Delia-Corina? 

Doamna consilier local Călăcian Delia-Corina: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Crișan Alexandrina-Luminița a comunicat că 

nu poate să fie prezentă la ședința de astăzi, prin urmare este absentă motivat. Dl. Kun Adrian-Cătălin? 
Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl Kovacs Zoltan-Zsolt de asemenea 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? Absent. Dna Ilinca Eugenia 

Viorica ? 
 Doamna consilier local Ilinca Eugenia Viorica: Prezentă. 

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

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Pavel Florica-Adriana ? 
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Doamna consilier local Pavel Florica-Adriana: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Pop Cornel ? 
Domnul consilier local Pop Cornel:  Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dl. Pop-Silvășan Dan-Ioan de asemenea este 

absent. Dna. Roman Andrada-Ioana? Absentă. 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 un 

număr de 10 consilieri locali, prin urmare ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc. Acum, voi supune la vot procesul-

verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 13.04.2022, la care au fost prezenți 11 
consilieri locali.( fiind absenți dna Crișan Alexandrina, dl Kovacs Zoltan, dl Orosz Ferencz, dl Pop Silvășan 
Dan, dna Roman Andrada și dl Seute Gavril). Vă consult dacă sunt observații la procesului verbal al 
ședinței din data  de 13.04.2022. Dacă nu sunt observații,  supun la vot procesul-verbal. Cine este 
„pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Constat că procesul verbal al ședinței 
extraordinare din 13.04.2022 a fost votat cu 9 voturi „pentru” (și o abținere –dl Seute Gavril). 

 
 

  

 

ORDINEA DE ZI 

 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea participării Orașului Șimleu Silvaniei la Programul Național 
de Investiţii „Anghel Saligny” cu cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii  „Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale către localitățile aparținătoare din orașul 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea participării Orașului Șimleu Silvaniei la Programul Național 
de Investiţii „Anghel Saligny” cu cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii  „ Extindere sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor în orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj”                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 
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Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Ședința extraordinară de azi a fost convocată de îndată de 
dl primar, în baza art 134, alin.4 cod administrativ întrucât proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
sunt de maximă urgență. Cererile de finanțare prin programul Anghel Saligny trebuie depuse până în 
26.04.2022. Dl primar este plecat cu probleme administrative ce nu au putut fi amănate sau reprogramate, 
însă proiectele inițiate de domnia sa vor fi supuse dezbaterii în ședința extraordinară de astăzi. Voi 
prezenta așadar ordinea de zi: Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea participării Orașului Șimleu 
Silvaniei la Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” cu cererea de finanțare și devizul general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii  „Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale către localitățile 
aparținătoare din orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”; Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea 
participării Orașului Șimleu Silvaniei la Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” cu cererea de 
finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii  „ Extindere sisteme de distribuție a 
gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”. 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 
10 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! Trecem acum la dezbaterea 

proiectelor aflate pe ordinea de zi.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea participării Orașului Șimleu Silvaniei la Programul 

Național de Investiţii „Anghel Saligny” cu cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul 
de investiţii  „Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale către localitățile aparținătoare din orașul 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 

Avizul comisiei nr. 1,2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
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Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de 
hotărâre, domnilor consilieri. Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre nr. 1. Cine este „pentru”? 
Împotrivă? Abțineri?  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru” . 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea participării Orașului Șimleu Silvaniei la Programul 

Național de Investiţii „Anghel Saligny” cu cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul 
de investiţii  „ Extindere sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor în orașul 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”           

Avizul comisiei nr. 1,2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
                                                                                                               
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă sunt discuții ? Dacă nu, supun la vot 

proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru”. 
 

 
  

 
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! La punctul „Diverse” dacă dorește 

cineva să intervină? Dacă nu dorește nimeni să intervină, vă mulțumesc. declar ședința închisă. 
Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local se încheie la ora 14.07. 

   

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  SECRETAR GENERAL, 
       MAN CĂLIN-COSMIN                                                                     LUMINIȚA-NICOLETA GAL 
 
 

 

 

dact.A.G 




