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PROCES VERBAL 

nr. 12976/ 12.08.2022 

 
Încheiat azi, 12.08.2022, ora 10, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu 

Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 380 din 08.08.2022. 
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 08.08.2022 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 și dl Crișan Codruț- consilier 
personal . 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, vă propun 
sa intrăm în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de azi, 12.08.2022. 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 ? Este absentă. 

Dl. Kun Adrian-Cătălin? Absent. Dl Kovacs Zoltan-Zsolt ? Absent. Dl Sabo Ioan? 
Domnul consilier local Sabo Ioan: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dna. Lipo Angela-Maria? Este absentă. (A intra în 

sală dl Kun) Dl Kun este prezent. 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: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Pop Cornel ? Absent. Dra Silvășan- Pașca 

Codruța- Rozica?Absentă. Dna. Roman Andrada-Ioana?  
Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: Prezentă. 
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Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Seute Ioan-Gavril ? A comunicat că nu poate fi 
prezent astăzi întrucât este implicat în activități  profesionale care nu pot fi amânate, prin urmare este 
absent motivat. Constat că la ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 11 consilieri locali, prin urmare 
ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Mulțumesc. Acum, voi supune la vot procesul-verbal al 
ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25.07.2022, la care au fost prezenți 12 consilieri locali.( 
fiind absenți dl Kovacs Zoltan, dna Lipo Angela, dl Man Ovidiu, dl Papp Lajosși dl Seute Gavril). Vă consult 
dacă sunt observații la procesului verbal al ședinței din 25.07.2022. 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 25.07.2022 
a fost votat cu 9 voturi „pentru” și 2 abțineri. (dl Man Ovidiu și dl Papp Lajos). 

 
 
 

  

 

ORDINEA DE ZI 

 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind participarea Orașului Șimleu Silvaniei la „Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” -sesiunea 2022 și aprobarea Devizului General al 
obiectivului de investiții „ Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Șimleu Silvaniei” 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
 

  
 

 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Ședința extraordinară de azi a fost convocată de dl primar, 
în baza art 134, alin.4 cod administrativ întrucât proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este de 
maximă urgență. Programul  AFM sesiunea 2022 se deschide în 16.08.2022 și să fim pregătiți cu Cererea 
de finanțare. Dl primar este plecat cu probleme administrative ce nu au putut fi amânate sau reprogramate, 
însă proiectul inițiat de domnia sa va fi supus dezbaterii în ședința extraordinară de astăzi.Vă rog dl 
viceprimar să prezentați ordinea de zi. 
 Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Mulțumesc! Pentru astăzi avem un proiect de hotărâre 
care vizează creșterea eficienței energiei energetice și anume: proiect de hotărâre nr. 1 privind 
participarea Orașului Șimleu Silvaniei la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii 
de iluminat public” -sesiunea 2022 și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „ Creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Șimleu Silvaniei” și punctul „Diverse”. 
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Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Mulțumesc! Supun spre aprobarea ordinea de zi a ședinței 
de astăzi. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost votată cu 
11 voturi „pentru”. 
 

 
  

 
 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Trecem acum la dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea 

de zi. 
 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind participarea Orașului Șimleu Silvaniei la „Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” -sesiunea 2022 și aprobarea Devizului General al 
obiectivului de investiții „ Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Șimleu Silvaniei” 

Solicit avizul comisiei nr. 1,2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre 

din partea consilierilor locali. 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 11 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Dacă la „Diverse” aveți intervenții. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Ședința trecută am ridicat problema 

locuitorilor din L18 și mai sunt blocuri care au dat bani pentru cota lor pentru proiectele acelea de 
anvelopare a blocurilor. Întrebarea mea este: dacă tot nu se purcede mai departe cu lucrările respective, 
dacă s-ar putea ca respectivii locatari să primească banii înapoi, care stau din 2020 în contul Primăriei, din 
câte știu. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: În momentul acesta, banii sunt la dispoziția lor. Își pot 
primi banii înapoi, însă acolo sunt proiecte care au fost deja derulate. S-au cheltuit niște bani cu acele 
proiecte, tocmai s-au prelungit două certificate de urbanism, să vedem dacă vor merge înainte sau nu. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Am înțeles dar aceste cheltuieli nu erau ale 
proprietarilor sau ale asociaților de locatari, erau partea... 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Din acei 100%, 20% erau ai locatarilor și restul de 80% 
erau din buget. 
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Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Deci ziceți să mergem mai departe? Să 
aștepte? 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Vom vedea ce rezoluție vom primi acum la sfârșitul lunii 
septembrie pentru PNRR. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Dar se va face o nouă sesiune? Sperați că 
pentru alea se va face o nouă sesiune și se pot prin PNRR?  

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Așa se pare că se redeschide. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Oamenii vor să știe cum se continuă. Sunt 

sume destul de frumușele acolo. 
Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Exact așa e și cu proiectul de hotărâre de astăzi. S-a 

redeschis sesiunea de finanțare prin AFM. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Ei vor să știe ori e albă ori e neagră. Am fost 

întrebată: mai ține banii acolo că dacă nu se întâmplă nimic, să-și ia banii înapoi. 
Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Banii sunt într-un cont care e la dispoziția lor.  
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Altcineva? Dacă nu, declarăm ședința închisă. O zi plăcută. 
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local se încheie la ora 10:08. 

   

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  SECRETAR GENERAL, 
           SABO IOAN                                                                              LUMINIȚA-NICOLETA GAL 
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