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PROCES VERBAL 

nr. 8550/ 20.05.2022 

 
Încheiat azi, 10.05.2022, ora 11.30, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului 

Şimleu Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 215 din 19.05.2022. 
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 prin comunicare telefonică și prin e-

mail în data de 19.05.2022 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 și dra Ghilea Alexandra – 
consilier juridic. 

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, 20.05.2022, convocată de 
îndată.  Dau cuvântul doamnei secretar general să facă prezența. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Bună ziua! Dra Călăcian Delia-Corina? 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Prezentă. 
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? 
Domnul consilier local Kovacs Zoltan-Zsolt: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: 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?  
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 ? Absent. Dl. Papp Lajos-
Levente? 

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Prezent. 
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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: Dra Silvășan- Pașca Codruța- Rozica? 
Domnișoara Silvășan- Pașca Codruța- Rozica: Prezentă. 
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 un 

număr de 15 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 16.05.2022, la care au fost prezenți 13 
consilieri locali.( fiind absenți dl Kun Adrian, dna Crișan Alexandrina, dra Călăcian Delia și dl Kovacs 
Zoltan). 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 16.05.2022 
a fost votat cu 13 voturi „pentru” și 2 abțineri. (dna Crișan Alexandrina și dl Kovacs Zoltan) 

 
 
 

  

 

ORDINEA DE ZI 

 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a  Grădiniței cu 

program prelungit nr. 1 din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin 
proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea depunerii proiectului  ,, Renovarea energetică a  grădiniței cu 

program normal  nr. 4  din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj,, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin 
proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 
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Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea documentaței tehnico-economice pentru investiția ”Creșterea 

eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Str. George Coșbuc, Nr. 
29, oraș Șimleu Silvaniei, județul Sălaj 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 4 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu 
Silvaniei, Str. George Coșbuc, Nr. 29, oraș Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”.                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

  
 

 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 precizez ca am convocat de îndată 
ședința extraordinară de azi , în baza art 134, alin.4 Cod administrativ întrucât proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi sunt de maximă urgență începând cu primele două și continuând cu ultimele 
două. În speță, vă explic să nu stăm după descrieri tehnice, vă zic ce s-a întâmplat: pe Fondul Local avem 
o sumă de 3 milioane de euro pe care îi putem accesa. Luni am intrat la finanțare atât cu pistele cât și cu 
autobuzele, deci ne-am mișcat bine, am depus înaintea tuturor, însă a mai rămas o disponibilitate pentru 
noi de vreo 4-500.000 euro. Nu ne obligă nimeni să îi luam dar dacă noi putem să accesăm încă 3 euro în 
plus, eu vreau să îi accesăm. Atunci ca să nu creștem nici cheltuieli neeligibile din partea noastră am 
căutat niște obiective care se încadrează pe Componenta locală C10 din PNRR și la una dintre 
componente este renovarea moderată a clădirilor publice. La 4-500.000 euro cât ne-a mai rămas nu ne-am 
putut raporta la o clădire foarte mare, am luat două grădinițe, Grădinița „Horea” și cea de pe Carpați, 
cumva să știm că am închis cercul grădinițelor, pentru că Grădinița 2 și 3 se termină acum pe fonduri 
europene și mai rămân astea care vor fi renovate. De aia v-am convocat acuma ca să știu că am depus și 
pe astea și nu ieșim din termen sau nu se consumă banii. Ideea e că vreau să „aspirăm” fiecare bănuț 
european pe care putem să-l „aspirăm” pentru că orașul de asta are nevoie, pentru că bugetul propriu, în 
momentul de față nu e un buget generos. Următoarele proiecte de hotărâre 3 și 4, aici vă sunt cunoscute în 
linii mari, e vorba despre proiectul de la spital cu care am trecut prin toate comisiile și comitetele, ultima 
dată a fost acum 3 săptămâni Comitetul Interministerial la București unde am primit aviz favorabil pentru 
preluarea proiectului de către Guvern. În urma redactării avizului, noi trebuie să dăm o hotărâre privind 
aprobarea finală a indicatorlor tehnico-economici care vor fi gestionați de Guvern plus predarea 
amplasamentului. La proiectul cu spitalul probabil va mai fi o hotărâre în urma cedării clare cu ADR-ul a 
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sumei de bani pe care am încasat-o până acum, dar mai are un singur hop, urmează hotărârea de Guvern 
pentru că deja e pe circuit și ce lipsește pentru Guvern sunte cele două hotărâri ale noastre, predare de 
amplasament și aprobarea documentației tehnico-economice. Cumva acesta este rezumatul ședinței de 
astăzi. O să dau citire și formal la ordinea de zi. Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea depunerii 
proiectului “ Renovarea energetică a  Grădiniței cu program prelungit nr. 1 din Șimleu Silvaniei, județul 
Sălaj”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a 
investiției și a cheltuielilor aferente acestuia; proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea depunerii 
proiectului  ,, Renovarea energetică a  grădiniței cu program normal  nr. 4  din Șimleu Silvaniei, județul 
Sălaj,, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect, a notei de fundamentare a 
investiției și a cheltuielilor aferente acestuia. O singură precizare am de făcut aici înlocuim în materialul pe 
care l-ați primit cuvântul „reabilitare” cu „renovare”. Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea 
documentaței tehnico-economice pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului 
Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Str. George Coșbuc, Nr. 29, oraș Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj: proiectul de hotărâre nr. 4 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului 
Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Str. George Coșbuc, Nr. 29, oraș Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj” și „Diverse” dacă este cazul. Încă o dată vă mulțumesc pentru mobilizare și singurul scop 
este să facem treabă împreună. Mulțumesc frumos! 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! Supun spre aprobare ordinea de zi a 
ședinței de azi cu rectificarea precizată de dl primar. 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”. 
 
 

  
 
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 depunerii proiectului “ Renovarea energetică a  Grădiniței cu 

program prelungit nr. 1 din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin 
proiect, a notei de fundamentare a investiției 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: Mulțumesc! Vă consult dacă sunt discuții la acest 
proiect de hotărâre. Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? Împotrivă? 
Abțineri?  
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Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru” . 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea depunerii proiectului  ,, Renovarea energetică a  grădiniței 

cu program normal  nr. 4  din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj,, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată 
prin proiect, a notei de fundamentare a investiției 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: Mulțumesc! Vă consult dacă sunt discuții pe acest 

proiect de hotărâre. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? 
Împotrivă? Abțineri? 

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

 
  

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

 
Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea documentaței tehnico-economice pentru investiția ”Creșterea 

eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Str. George Coșbuc, Nr. 
29, oraș 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: Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de 
hotărâre.  

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Aș întreba dacă cheltuielile neeligibile vor fi 
finanțate de Primăria Șimleu? 

Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Nu. Aveți un deviz acolo în care sunt scrise sumele. 
Guvernul când preia acest proiect, îl preia cu totul, însă sunt anumite chestiuni, cum ar fi branșamentele 
care se suportă de către unitatea administrativ-teritorială, asta e în toate proiectele cu CNI, plus în deviz 
găsiți o parte care ar fi aferentă orașului. Acolo sunt trecută plăți care au fost avute în vedere, care au fost 
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efectuate deja de către oraș, care nu le poți returna și alea rămân în continuare înscrise acolo. Însă asta a 
fost scopul trecerii sau schimbării sursei de finanțare pentru că orașul nu putea să suporte cheltuielile 
neeligibile de aproape 30 milioane de lei, echivalentul bugetului de investiție pe 10 ani.  

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Restul cheltuielilor le putem acoperi? 
Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Mai sunt 300.000 de acoperit, acum atâta poate face și 

orașul. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc. Alte intervenții? 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 15 voturi „pentru” . 

 

  

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

 

Proiectul de hotărâre nr. 4 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu 

Silvaniei, Str. George Coșbuc, Nr. 29, oraș 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: 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 15 voturi „pentru” . 
 

  
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! Dacă dorește cineva la punctul 

„Diverse” ? 
Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Aș avea eu 3 chestiuni așa punctual. Având în vedere că 

săptămâna asta ne-am mobilizat de 2 ori și în mod normal am avea ședință joi, în ultima joi din lună. Vreau 
să vă anunț să o mutăm pe marți, ultima zi din lună, să mai treacă puțin timp. Cum ați văzut în spațiul 
public, la sfărșitul acesta de săptămână există două evenimente: „Tânăr și Liber” un festival deseară, a 5a 
ediția care e organizat de Primărie și mai este maine un festival agro-zootehnic, un eveniment care 
marchează 120 ani de la înființarea Liceului Agricol de la noi din oraș. Dacă vă face plăcere să ne întâlnim 
și în cadru mai informal. Mâine acolo va fi și expoziție de animale, plimbări cu caii, deci poate să fie un 
subiect interesant. Și a treia chestiune să vă mulțumesc pentru mobilizare pentru că știu că fiecare aveți 
programul vostru și săptămâna asta au fost, așa la foc automat, două ședințe, să știți că nu trec vederea. 
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Nu sunt omul care crede că toate pică din cer, apreciez efortul vostru, dar încă o dată să știți că e un efort 
pentru oraș. Vă mulțumesc pentru mobilizare și vă doresc un weekend frumos. 

 
 
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:Dacă nu mai sunt intervenții, declar ședința 

închisă. Mulțumesc! 
Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local se încheie la ora 11:46. 

   

 

 

 

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