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PROCES VERBAL 

nr. 10796/ 30.06.2022 

 
Încheiat azi, 30.06.2022, ora 14, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu 

Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 297 din 23.06.2022. 
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 e-mail în data de 24.06.2022 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 ordinare 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 ordinară a Consiliului Local din data de azi, 30.06.2022. 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 ? Absentă. 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?  
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. 
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Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Pavel Florica-Adriana? 
Doamna consilier local Pavel Florica: 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 16 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 31.05.2022, la care au fost prezenți 15 consilieri 
locali.( fiind absenți dl Kovacs Zoltan-Zsolt și dna Pavel Florica). 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 31.05.2022 
a fost votat cu 14 voturi „pentru” și două abțineri. (dl Kovacs Zoltan-Zsolt și dna Pavel Florica). 

 
 
 

  

 

ORDINEA DE ZI 

 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Proiect tip: ” Construire creșă mică, str. Nicolae Bălcescu, nr. 24, orașul Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj” 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. 
Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei pe anul 2022                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 
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Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea acordării de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar 

de stat din orașul Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și 
bacalaureat 

                                                                                                     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! Ședința de astăzi conținea inițial un nr. 
de două proiecte de hotărâre și am insistat să mai introducem încă un proiect având în vedere că două 
șimleuance ne-au făcut o surpriză frumoasă, atât de le generală cât și la liceu au obținut, prima a fost locul 
1 pe județ ca medie la evaluarea națională și avem un 10 la bacalaureat și eu cred că nu ar trebui să 
trecem cu vedereași de aceea am introdus acest proiect suplimentar pe ordinea de zi, pentru că 
regulamentul pe care îl avem pentru olimpici și șefi de promoție nu ne permite să îl aplicăm și în situații de 
acest gen, prin urmare am zis să luăm măsuri. Dau citire ordinii de zi: Proiectul de hotărâre nr. 1 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii Proiect tip: ” Construire creșă mică, str. Nicolae Bălcescu, nr. 24, orașul Șimleu Silvaniei, județul 
Sălaj”; Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei Spitalului Orășenesc 
„Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei pe anul 2022; Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea 
acordării de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Șimleu Silvaniei care au 
obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și bacalaureat și „Diverse”. 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! Supun spre aprobarea ordinea de zi a 
ședinței de astăzi cu suplimentarea proiectului de hotărâre nr. 3. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost votată cu 
16 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
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obiectivului de investiţii Proiect tip: ” Construire creșă mică, str. Nicolae Bălcescu, nr. 24, orașul Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj”. 

Solicit 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 16 voturi „pentru” . 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei Spitalului Orășenesc 

„Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei pe anul 2022.           

Solicit avizul comisiei nr. 1,3 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 3 : 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 16 voturi „pentru”. 

 
 

  
 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea acordării de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar 

de stat din orașul Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și 
bacalaureat 

Solicit avizul comisiei nr. 1,3 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 3 : 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. 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 16 voturi „pentru” și o 
abținere (dra Călăcian Delia-Corina) . 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Vă mulțumesc. La punctul „Diverse” dacă dorește 
cineva. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Am văzut anunțurile de angajare.12 în total. Ne puteți 
spune impactul bugetar? 

Domnul primar Lazar Mihai – Cristian: La scoaterea la concurs a acestor posturi, au fost evident 
avizate de către direcția economică. În mod real experiența ne zice, pe care am avut-o în urmă cu un an, 
când am avut nevoie de anumite completări în organigramă că în Șimleu, spre deosebire de orașe precum 
Cluj, Oradea sau Zalău oferta pe resurse umane nu e așa largă, dacă vedeți acolo avem posturi la 
cadastru două și debutant și superior, în ideea în care să putem să ne adresăm și la un debutant care n-
are vechime și ar încerca o carieră în administrația publică, cât și la un superior, dacă cumva ar vrea să 
vină în administrația publică dar totuși având vechime în funcție nu ar vrea să vină pe un post de debutant. 
În linii mari, prin scoaterea celor 12 posturi la concurs încercăm să maximizăm șansele să particie cât mai 
multă lume la concurs. Nevoie reală, în momentul de față primăria are de cel puțin 6 posturi la urbanism, la 
cadastru. La cadastru gândiți-vă că 2 -3 ani de zile nu s-a mișcat nimic pe Legea 231, acolo trebuie să le 
scoatem la suprafață. Asta este o activitate la biroul cadastru, mai are n alte activități. Prin urmare e nevoie 
foarte mare de forță de muncă și fac apel pe partea asta, dacă aveți cunoștințe să încurajați participarea. 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Vă mulțumim. Declar ședința închisă. O zi plăcută. 
Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local se încheie la ora 14:10. 

   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Dact.A.G 




