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PROCES VERBAL 

nr. 12119/ 25.07.2022 

 
 
 

Încheiat azi, 25.07.2022, ora 14, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu 
Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 344 din 19.07.2022. 

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 19.07.2022 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: dl primar 
Mihai Cristian Lazar,  dna Gal Luminița-Nicoleta-secretar general, dra Ghilea Alexandra – consilier juridic și 
dl Crișan Codruț- consilier personal al viceprimarului. 

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, 25.07.2022. 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 ?  
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 a comunicat că nu poate să 

fie prezent la ședința de astăzi fiind implicat în atribuții profesionale, ceea ce înseamnă că este absent 
motivat. Dl Sabo Ioan? 

Domnul consilier local Sabo Ioan: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dna. Lipo Angela-Maria? Absentă. 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 ?  
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 Domnul consilier local Orosz Ferencz: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dl. Papp Lajos-Levente? Absent. 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 ? Absent. Constat că la 

ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 12 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 30.06.2022, la care au fost prezenți 16 consilieri 
locali.( fiind absentă dna Crișan Alexandrina). 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 11 voturi „pentru” și o abținere. (dna Crișan Alexandrina). 

 
 

  

 

ORDINEA DE ZI 

 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce ședințele Consiliului Local 

al orașului Șimleu Silvaniei în perioada IULIE-SEPTEMBRIE 2022 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind  aprobarea închirierii  prin licitație publică a  unui   imobil-spațiu situat în 
Policlinica veche, str. Simion Bărnuţiu nr. 2, proprietatea privată a oraşului Şimleu Silvaniei                                                                                                         

          Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea  proiectului  „Siguranța maximă – riscuri minime la CNSB Șimleu” 

și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
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Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1, Apelul de proiecte: POIM/881/9/1 

                                                                                                     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: Bun venit tuturor! Ședința de astăzi este una simplă, 
avem 3 proiecte pe ordinea de zi, două inițial și am să vă zic și al treilea care a intervenit și am să vă zic 
motivul pentru care vi l-am trimis ulterior. Primul proiect privind alegerea președintelui de ședință care va 
conduce ședințele Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei în perioada iulie-septembrie 2022, cele 3 
luni au expirat; proiectul de hotărâre nr. 2 privind  aprobarea închirierii  prin licitație publică a  unui   imobil-
spațiu situat în Policlinica veche, str. Simion Bărnuţiu nr. 2, proprietatea privată a oraşului Şimleu Silvaniei. 
Am avut solicitări în acest sens și prin urmare decât să ținem un spațiu neutilizat, să dăm activitate unde 
putem la ce e în patrimoniul nostru și asta e soluția, să scoatem la licitație. Și cel de-al treilea proiect de 
hotărâre pe care l-am trimis ulterior, a fost la solictarea și rugămintea celor de la Colegiul Național „Simion 
Bărnuțiu” care au un proiect finanțat din fonduri europene și nu pot să beneficieze de bani decât prin noi și 
atunci trebuie să adoptăm o hotărâre de Consiliu Local ca ei să poată să își plătească finanțarea. Și 
proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea  proiectului  „Siguranța maximă – riscuri minime la CNSB 
Șimleu” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1, Apelul de proiecte: POIM/881/9/1, 
și „Diverse”. Mulțumesc! 

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 
12 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 alegerea președintelui de ședință care va conduce ședințele Consiliului Local 
al orașului Șimleu Silvaniei în perioada IULIE-SEPTEMBRIE 2022. 

Solicit avizul comisiei nr. 4. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
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Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Vă precizez că alegerea Președintelui de ședință 
se face prin vot deschis cu majoritate simplă. Vă rog să faceți propuneri. 

Doamna consilier local Pavel Florica: Îl propun pe dl Sabo Ioan. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc. Dacă mai sunt propuneri? 
Domnul consilier local Opriș Cristian-Ioan: Îl propun pe dl Cosmin Man.  
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mai este cineva care dorește să facă propuneri? 

Dacă nu, supun la vot propunerile făcute. Supun la vot propunerea făcută pentru dl Sabo Ioan. Cine este 
„pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: 8 voturi pentru. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Voi supune la vot propunerea dl consilier local 

Opriș, în persoana mea, Cosmin Man. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?  
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Președintele de ședință începând de luna aceasta 

este dl Sabo Ioan.  
 

  
 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind  aprobarea închirierii  prin licitație publică a  unui   imobil-spațiu situat 

în Policlinica veche, str. Simion Bărnuţiu nr. 2, proprietatea privată a oraşului Şimleu Silvaniei           

Solicit avizul comisiei nr. 1,2, 3 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 3 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
                                                                                                               
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Vă consult dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre 

din partea consilierilor. Dacă nu sunt, vă precizez că la art.3 și 4 este necesar a se alege din rândul 
consilierilor locali persoane pentru completarea comisiei de evaluare –membri titulari și supleanți. Ați 
observat că prin proiect, inițiatorul a desemnat persoane din aparatul de specialitate al primarului însă  este 
necesar a se alege și consilieri locali în comisia de licitație. Astfel, pentru alegerea acestora, în baza 
prevederilor art 139, alin 6 din codul administrativ, alegerea lor se va face prin vot secret. După 
desemnarea mebrilor si alegerea prin vot secret, proiectul în ansablu se va vota prin vot deschis. Vă rog să 
faceți propuneri pt a se înscrie pe buletinele de vot. Pentru comisia de evaluare –membri titulari și supleanți  
este nevoie de încă 2 persoane la fiecare. 

Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: Dna Ilinca. 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Alte propuneri? 
Doamna consilier local Pavel Florica: Propun pe dna Crișan Alexandrina. 
Doamna consilier local Crișan Alexandrina- Luminița: Nu doresc. 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Alte propuneri? 
Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: Propun pe dra Silvășan Codruța. 
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Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: La supleanți mai trebuie două propuneri. Îl propun pe dl 
Opriș. 

Domnul consilier local Opriș Cristian-Ioan: Nu doresc. 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: O propun pe dra Călăcian. Vă rog încă o propunere. 
Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: Propun pe dl Pop Cornel. 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Procedura de vot este următoarea: se voteaza  prin a bifa  

în căsuța da sau nu în dreptul persoanei nominalizate. Vă precizez că lipsa bifei se consideră ca fiind vot 
nul. 

Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: În urma numărătorii dna Ilinca Eugenia și dra 
Silvășan- Pașca Codruța au fost alese ca membri titulari în comisia de evaluare, dna Ilinca Eugenia cu 10 
voturi „pentru”, un vot nul și unul „împotrivă”, dra Codruța cu 11 voturi ”pentru” și unul „impotrivă”, iar ca și 
membri supleanți în comisia de evaluare, dra Călăcian Delia și dl Pop Cornel au fost aleși ca membri 
supleanți, dra Călăcian cu 12 voturi „pentru” și dl Pop Cornel cu 10 voturi „pentru”. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Astfel, se adoptă art.3 și 4 la proiectul de hotărâre conform 
rezultatului votului. Pentru că art 3 și 4 s-a făcut prin vot secret, supun la vot acum art.1, 2, 4, 5, 6 din 
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Constat că art. 1, 2, 4, 5, 6 din proiectul de 
hotărâre au fost votate cu 12 voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre în ansamblu? Cine este „pentru”? 
Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 12 voturi „pentru”. 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Mulțumesc.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea  proiectului  „Siguranța maximă – riscuri minime la CNSB Șimleu” și 

a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1, Apelul de proiecte: POIM/881/9/1 

Solicit avizul comisiei nr. 1 și 3. 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 3 : Favorabil. 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: 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 12 voturi „pentru” . 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Vă mulțumesc. Și acum dacă sunt probleme la „Diverse”. 
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Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Da, aș avea eu o întrebare. În 2020 câteva 
asociații de locatari din Gh. Lazăr, proiectele acelea cu reabilitare termică a blocurilor, am aici de la L18 
spre exemplu, locatarii și-au depus partea lor de bani și m-au întrebat dacă se mai întâmplă ceva sau nu se 
mai întâmplă că banii lor sunt tot acolo. E destul de bună contribuția fiecărei familii. 

Domnul primar Lazar Mihai - Cristian:  Am înțeles situația. Haideți că vă explic. Nu sunt doar ei. 
În total sunt 7 blocuri la nivel de Șimleu Silvaniei. Avem situația cu fiecare, unii nu au documentația tehnică 
finalizață, alții nu au reușit să depună toți banii, în esență sunt 7 blocuri care vizează proiectele astea. 
Proiectele respective vizează o intervenție medie asupra imobilelor. După cum știți, noi am aplicat la PNRR 
și am intrat la finanțare cu 30 de blocuri din Șimleu Silvaniei care vizează o susținere de 100%, oamenii  nu 
mai vin de acasă cu niciun leu. Intervenția este totală. Așteptăm răspuns de acolo. Am cerut o situația de 
acolo, pentru că atunci când am preluat mandatul, am avut situații punctuale în care oamenii au venit să 
mă întrebe, am cerut o situația centralizată a tuturor cererilor la nivel de oraș și situația se va rezolva în 
felul următor, situația e făcută, e centralizată și se vor lua în ordine cronologică pentru că sunt cereri mai 
vechi de 2020 și ca să nu existe nicio discuție cu nimeni, în funcție de vechimea cererii se vor lua. Deși, 
dacă  mă întrebați pe mine, sper să reușim, pentru că sunt semnale că ar urma o a doua etapă, eu aș 
încerca să mutăm finanțarea, să nu mai intre pe progamul acesta, să intre și ei pe PNRR să își primească 
banii. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Mai ales că L18 și altele nu sunt cuprinse în 
proiectele depuse pe PNRR. 

Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Tocmai de aia, dar nu au putut fi cuprinse la acel moment 
în proiectele ce vizau finanțare de la PNRR pentru că discutam de două documentații tehnice paralele și 
noi ne grăbeam să nu ratăm startul. Alte probleme? 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Având în vedere lista cu proiecte depuse,  
dacă ne puteți face un update la care au obținut finanțare sau la cum a progresat, mai ales că am fost 
întrebată că în Cehei deja se vorbește ceva de genul că „nu mai vine gazul la noi” și știam că s-a despus 
prin Anghel Saligny pentru prelungire până în Cehei.  

Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Odată, ca regulă generală și ca sfat, când auziți că se 
aude sau se vorbește, dvs  trebuie să vă bazați pe chestiuni concrete, nu pe povești. În ordinea asta de 
idei, programul „Anghel Saligny” Șimleu nu a fost încă chemat la semnat, nu Șimleu, județul Sălaj nu a fost 
chemat să semneze contractele de finanțare. Sunt chestiuni care nu țin de noi ci țin de organizarea 
centrală de la Guvern, în funcție de alocările de acolo de acolo,pentru că pe gaz avem pregătite două 
proiecte, tocmai ca să mergem pe principiul finanțiștilor. În funcție de ce alocări primim, vom ști mai multe. 
Ce pot spune cu certitudine e că spre deosebire de ce se întâmplă acum pe strada Nușfalăului unde am 
reușit să aducem gazul la casele oamenilor, și nu-s puțini, pentru cei din Cehei este un efort mai mare, nu 
e un proiect care poate fi dus în spate de administrația locală. Învestiția este majoră pentru că trebuie să 
mergi cu magistrala, să traversezi tot orașul, ceea ce e automat foarte costisitor. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Și cele depuse prin PNRR? 
Domnul primar Lazar Mihai - Cristian:  Pe gaz nu au fost. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Nu pe gaz. Toate cele depuse: reabilitarea 

blocurilor, toate care au fost aprobate în ședințe.  
Domnul primar Lazar Mihai - Cristian: Așteptăm verdictul lor. Teoretic, dacă se respectau 

termenele prevăzute în ghidurile de finanțare, trebuia să fim deja la semnarea contractelor, însă probabil nu 
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s-au așteptat la un alfux așa de mare. Noi am depus absolut tot, unde a fost vorba de clarificări. Mingea e 
la București, să vă zic așa. 

Domnul primar Lazar Mihai - Cristian:  Dacă nu mai sunt alte intervenții, eu vă mulțumesc! 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Declarăm ședința închisă. O zi plăcută. 
Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local se încheie la ora 14:30. 

   

 

 

 

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