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PROCES VERBAL 

nr. 8187/ 16.05.2022 

 
Încheiat azi, 16.05.2022, ora 09.00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului 

Şimleu Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 205 din 13.05.2022. 
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 telephonic și prin comunicarea prin 

e-mail în data de 13.05.2022 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, 16.05.2022, convocată de 
îndată.  Dau cuvântul doamnei secretar general să facă prezența. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Bună ziua! Dna. Crișan Alexandrina-Luminița ? Dl. 
Kun Adrian-Cătălin? Dl Kovacs Zoltan-Zsolt. 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? 

 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 ? 
Domnul consilier local Pop Cornel:  Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Roman Andrada-Ioana?  



ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI 

 
 

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 16.05.2022 

 
 

2 
 

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: Dra Silvășan- Pașca Codruța- Rozica? 
Domnișoara Silvășan- Pașca Codruța- Rozica: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dra Călăcian Delia- Corina a comunicat că nu va fi 

prezentă la ședința de astăzi pentru că este plecată la București prin urmare este absentă motivat. Constat 
că la ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 13 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 ordinare a Consiliului Local din data de 28.04.2022, la care au fost prezenți 15 consilieri 
locali.( fiind absenți dl Sabo Ioan și dl Pop Silvășan Dan). Vă consult dacă sunt observații la procesului 
verbal. 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 28.04.2022 
a fost votat cu12 voturi „pentru”. 

 
 
 

  

 

ORDINEA DE ZI 

 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea depunerii proiectului ”Rețea pistă de biciclete”, a descrierii 
sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect  și  a cheltuielilor aferente acestuia                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT oraș Șimleu 
Silvaniei şi UAT comuna Pericei în vederea depunerii pentru finanțarea în cadrul COMPONENTEI 10 – 
Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – Mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 a 
proiectului “ Implementare  transport  public  în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de 
autobuze nepoluante 
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                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea depunerii proiectului “ Implementare  transport  public  în orașul 

Șimleu Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de autobuze nepoluante ”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 
realizată prin proiect  și  a cheltuielilor aferente acestuia.                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

  
 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: O invit acum pe dra Silvășan-Pașca Codruța-
Rozica care a fost validată consilier local prin Încheierea civilă nr.421/02.05.2022 pronunțată de 
Judecătoria Șimleu Silvaniei în dosarul 947/309/2022, să depună JURĂMÂNTUL. Precizez că după 
depunerea Jurământului de credință, dra consilier poate participa la votarea proiectelor de hotărâri supuse 
dezbaterii. 

Domnișoara Silvășan- Pașca Codruța- Rozica: Eu, Silvășan- Pașca Codruța- Rozica, consilier 
local în cadrul Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, în conformitate cu prevederile art. 
117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local  următorul jurământ: “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 Şimleu Silvaniei. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dau cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de 

zi a ședinței de astăzi.  

 Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru 
mobilizare, din nou. În esență, ședința de astăzi are o singură temă PNRR Componenta C10 pentru care s-
a deschis apelul astăzi. Fiind și aici primul venit, primul servit, vreau să fim mobilizați cum ne-am mobilizat 
și la partea de reabilitare energetică a clădirilor multifamiliale și tocmai de aia am convocat ședința de 
îndată. Încă o dată multumesc, înțeles că fiecare aveți activitățile voastre dar nu o facem nici pentru voi, 
nici pentru noi, o facem pentru oraș. Așa că o să trec mai departe. Ordinea de zi de astăzi are un nr. de 4 
proiecte de hotărâre: Proiectul de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. În esență 
introducem acolo posibilitatea achiziționării de autobuze electrice pentru proiectul PNRR. Proiectul de 
hotărâre nr. 2 privind aprobarea depunerii proiectului ”Rețea pistă de biciclete”, a descrierii sumare a 
investiției propuse a fi realizată prin proiect  și  a cheltuielilor aferente acestuia. Tot prin PNRR 
Componenta C10 se finanțează proiecte de rețele de piste de biciclete noi propunem o rețea de piste de 
biciclete din sus de la Horea până la Mănăstirea Bic, să creștem și aportul de turiști, este și o zonă 
frumoasă. Să îndreptăm atenția cât putem în tot orașul. Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea 
încheierii Acordului de parteneriat între UAT oraș Șimleu Silvaniei şi UAT comuna Pericei în vederea 
depunerii pentru finanțarea în cadrul COMPONENTEI 10 – Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – Mobilitate 
urbană durabilă, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 a proiectului “ Implementare  transport  public  în 
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orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de autobuze nepoluante. Una dintre condițiile 
prevăzute în ghid pentru aplicarea pe această axă este un parteneriat cu un UAT.Noi am găsit bunăvoință 
și Periceiul, comuna vecină are toată deschiderea și au convocat și ei ședință aseară sau astăzi. Proiectul 
de hotărâre nr. 4 privind aprobarea depunerii proiectului “ Implementare  transport  public  în orașul Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de autobuze nepoluante ”, a descrierii sumare a investiției propuse a 
fi realizată prin proiect  și  a cheltuielilor aferente acestuia. Au fost o serie de solicitări, în Șimleu Silvaniei, 
legat de înființarea transportului în comun. Sunt localitățile componente Cehei, Pustă, Bic care în momentul 
de față au o singură variantă externă autoturismului propriu, și anume taxiul. Atunci venind în sprijinul lor 
am considerat că ar fi benefic.  

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: 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 
13 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 rectificarea bugetului local pe anul 2022 

Avizul comisiei nr. 1 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 

 

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 13 voturi „pentru” . 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea depunerii proiectului ”Rețea pistă de biciclete”, a 

descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect  și  a cheltuielilor aferente acestuia           

Avizul comisiei nr. 1,2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
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Comisia nr. 4 : Favorabil. 
                                                                                                               
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! Vă consult dacă sunt discuții pe acest 

proiect de hotărâre. 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril:  Vreau să vă întreb referitor la art. 4, intervine aici 

amplasarea unui nr de 6 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.  
 Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Pe PNRR, viziunea la nivel european e să mute cât mai 

mult atenția spre surse alternative de energie și atunci fiecare proiect, după cum ați observat și la 
reabilitarea termică, o componentă foarte importantă pentru ei este să înființezi stații de reîncărcare, să 
stimulezi achiziția de autovehicule electrice ca să fie nepoluante. Și în proiectul cu blocurile am fost obligați 
să prevedem acolo. La fel se întâmplă și aici cu pistele de biciclete trebuie să prevezi un nr de stații de 
reîncărcare. La fel se va întâmpla cu fiecare componentă, v-o zic eu. 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții, supun la 
vot proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi „pentru”. 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT oraș Șimleu 
Silvaniei şi UAT comuna Pericei în vederea depunerii pentru finanțarea în cadrul COMPONENTEI 10 – 
Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – Mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 a 
proiectului “ Implementare  transport  public  în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de 
autobuze nepoluante 

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: Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de 
hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi „pentru” . 
 

  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc.  
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Proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea depunerii proiectului “ Implementare  transport  public  în 
orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj – achiziționare de autobuze nepoluante ”, a descrierii sumare a 
investiției propuse a fi realizată prin proiect  și  a cheltuielilor aferente acestuia.                 

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: Vă consult dacă sunt discuții pe acest proiect de 
hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi „pentru” . 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! La punctul „Diverse” dacă dorește 

cineva să intervină? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Aș avea eu o întrebare. Dacă ați putea să îmi spuneți 

care este echipa care execută lucrarea în acel sector Michele- Biserica Greco-Catolică? 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: La ce anume vă referiți? La cei care fac 

refacerea? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Refacerea. Asta mă deranjează acum de 2 

săptămâni.  
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Ciro se numește firma. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Și de unde pot să culeg date oare? 
Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: După ședință vorbiți cu dl viceprimar și vă pune în 

legătură cu reprezentanții. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă. 
Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local se încheie la ora 09.14. 

   

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