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PROCES VERBAL 

nr. 14400/ 07.09.2022 

 
Încheiat azi, 07.09.2022, ora 9,00 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului 

Şimleu Silvaniei convocată  de îndată în baza Dispoziţiei nr. 421 din 06.09.2022. 
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 telefonic și prin e-mail în data de 

06.09.2022 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. Mihai-
Cristian Lazar-primar, dl Man Călin-Cosmin-viceprimar, în substituirea secretarului general-dna Pethö Alina 
Mariana, dra Ghilea Alexandra-consilier juridic, dra Sale Finela-Mariana-consilier juridic, dl. Crișan Codruț-
eugen-consilier personal viceprimar. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Bună ziua doamnelor și domnilor începem ședința 
extraordinară de astăzi 07.09.2022, facem prezența. 

În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Bună dimineața! Dra Călăcian 
Delia-Corina? 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Prezentă. 
În substituirea Secretarului general, dna  Alina Mariana: Dna. Crișan Alexandrina-Luminița ?  
Doamna consilier local  Crișan Alexandrina-Luminița: Prezentă. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: dl.Kovacs Zoltan Zsolt? 
Domnul consilier local Kovacs Zoltan Zsolt: Prezent. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana:  dl. Sabo Ioan? 
Domnul consilier local Sabo Ioan: Prezent. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana:  dna Lipo Angela-Maria? 
Doamna consilier local  Lipo Angela-Maria: Prezentă. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana:  dl. Man Vasile Ovidiu? Absent. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dna Ilinca Eugenia Viorica ? 

 Doamna consilier local Ilinca Eugenia Viorica: Prezentă. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dl. Opriș Cristian-Ioan?  
Domnul consilier local Opriș Cristian-Ioan: Prezent. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dl. Man Călin-Cosmin? 

 Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: Prezent. 
 În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dl. Orosz Ferencz? Este   
 absent. 
 În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana:Dl. Papp Lajos-Levente?  

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Prezent. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana:Dna. Pavel Florica-Adriana? 
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Doamna consilier local Pavel Florica: Prezentă. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dl. Pop Cornel ? 
Domnul consilier local Pop Cornel: Prezent. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dra Silvășan- Pașca Codruța- 

Rozica?Absentă.  
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dna. Roman Andrada-Ioana?  
Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: Prezentă. 
În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Dl. Seute Ioan-Gavril? Absent.                  

 În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana:Suntem prezenți 12. 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Bun. Acum, voi supune la vot procesul-verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local din data de 29.08.2022, la care au fost prezenți 17 consilieri locali. Vă consult 
dacă sunt observații la procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 29.08.2022. Dacă nu sunt 
observații, o să vă supun la vot procesul-verbal. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? Ok. 

În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Procesul verbal a fost votat cu 
12 voturi „pentru”. 

  
  

ORDINEA DE ZI 

 Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de parteneriat între  

UAT oraș Șimleu Silvaniei și UAT comuna Pericei aprobart prin HCL nr.49 din data de 16.05.2022. 

 Proiectul de hotărâre nr. 2 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022. 

 Proiectul de hotărâre nr. 3 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului KUN 
ADRIAN-CĂTĂLIN, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta. 

                                                                                                       Proiecte inițiate de primarul 
                                                                                                  Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

  
 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Ședința extraordinară de astăzi a fost convocată  de îndată 
de către domnul primar în baza art.134 alin.4 din Codul administrativ întrucât proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordine a de zi este de maximă urgență deoarece trebuie depuse unele clarificări cu privire la 
Proiectul privind implementarea transportului public în orașul Șimleu Silvaniei, achiziționarea de autobuze 
nepoluante.  

Îl rog pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. 
 

 Domnul primar Mihai Cristian Lazar: Bună dimineața tuturor și mulțumesc pentru mobilizare 
încă o dată! Am convocat ședința aceasta de azi pe mâine de îndată pentru că așa ne cere situația, pe 
PNRR, mai ales uitați doamna Călăcean a fost cu bucurie ca am discutat acest proiect și în ședința 
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trecută și a venit cu clarificările. Pe scurt, noi am precizat acolo, în prima hotărâre  dată în 16.05 faptul că 
noi ne asumăm cheltuielile neeligibile ca UAT. Ei vor ca această sintagmă să apară inclusiv în acordul 
dintre noi și Pericei. Reiterez sau reiau condițiile de participare la PNRR la această linie de finanțare,  
trebuie să fie două UAT-uri care implementează proiectul. Nouă Pericei-ul ne-a întins o mână de ajutor, ei 
au zis OK venim alături de voi ,dar ei  nu au nevoie de transport în comun dar noi ca să putem aplica a 
fost nevoie să mai aducem pe cineva. Ei au făcut o ședință o ședință extraordinară aseară tocmai pe 
subiectul acesta ca să fim în temă și clarificările când vin la PNRR vin așa în 3 zile deci astăzi e ultima zi, 
noi terminăm ședința și le trimitem hotărârea. Deci să nu credeți că dormin și ne trezim în ultimul moment. 
O să mai vină, poate, situații de genul acesta, au început să apară și pe bloguri, și vă fac o introducere să 
fiți la curent cu ce se întâmplă, și pe bloguri și pe partea cu pistele de bicicletă, dar nu toate clarificările 
necesită hotărâri de Consiliu local. Sunt chestii care se rezolvă printr-o decizie, sau printr-un extras C.F. 
se rezolvă foarte simplu. Deci vă chemăm numai când este strictul necesar și vă mulțumesc încă o dată 
pentru mobilizare. Acesta este motivul principal și având în vedere că aveam materiale pregătite, după 
ședința trecută au mai apărut niște bani la școli, au trebuit retrași și așa mai departe, am introdus și 
proiectul acesta de hotărâre, deci când avem materiale pregătite nu vreau să le țin. Așadar, proiectul de 
hotărâre numărul 1 privește aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de parteneriat între UAT oraș 
Șimleu Silvaniei și UAT comuna Pericei, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 49 din 16.05.2022, 
proiectul de hotărâre numărul 2 privește rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și în fine proiectul de hotărâre 
numărul 3 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Kun Adrian Cătălin prin demisie și 
vacantarea locului deținut de acesta și diverse dacă se impun. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Acum vă supun spre aprobare ordinea de zi a ședinței de 
astăzi. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: se votează în unanimitate. 
 

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

Am o propunere, domnul primar acuma le-a citit, sunt puține, sunt două plus unu care este foarte simplu, 
deci am să zic proiectul numărul 1.  

 Solicit avizul comisiei 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. Dacă nu 
trecem la vot. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: Proiectul a fost aprobat cu 12 
voturi „pentru”. 
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Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Proiect numărul 2 privind rectificarea bugetului.  
Solicit avizul comisiei 1 și 4.  
 
Comisia nr. 1 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Da, vă consult dacă sunt discuții pe acest proiect de 
hotărâre, dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: proiectul a fost votat cu 12 voturi 
„pentru”. 

  

 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Și proiect numărul 3 privind încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Kun Adrian Cătălin. Solicit avizul comisiei numărul 4.  
 

Comisia nr. 4 : Favorabil. 
 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Bun, vă consult dacă sunt discuții, nu cred, dacă nu, cine 
este „pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

 

În substituirea Secretarului general, dna Pethö Alina Mariana: proiectul a fost aprobat cu 12 
voturi „pentru”. 

 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  „Diverse”, dacă aveți? Scurt. Nu. Mulțumim mult, declarăm 
ședința închisă. O zi plăcută. 

Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local se încheie la ora 09:07. 

   

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 În substituirea SECRETARULUI GENERAL, 
           SABO IOAN                                                              consilier PETHÖ ALINA- MARIANA 

 
 

 

 

 

 

 

Dact.S.F.M. 




