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PROCES VERBAL 

nr. 19246/ 22.11.2022 

 
Încheiat azi, 22.11.2022, ora 14, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu 

Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr.537 din 15.11.2022. 

Ședința se realizează cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe a Primăriei orș. 

Șimleu Silvaniei. 

Convocarea consilierilor locali la lucrările şedinţei s-a asigurat prin e-mail în data de 16.11.2022 

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, dra Ghilea Alexandra – consilier juridic, dl. Szabo Ernő Csaba – 

administrator, d-na Lavric Simona Adriana- consilier, d-na Kun Bernadett- șef birou financiar, 

contabilitate, buget și control financiar preventiv, dl. Claudiu Balog- șef birou cadastru, fond funciar, 

registru agricol, dl Crișan Codruț- consilier personal. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, vă 

propun sa intrăm în ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 22.11.2022. Dau cuvântul doamnei 

secretar general să facă prezența. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Bună ziua! Voi face apelul nominal al 

consilierilor locali prezenți la ședința de astăzi, 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:Dna. Porcar Doina-Marcela? 

Doamna consilier local Porcar Doina-Marcela: Prezentă. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl Kovacs Zoltan-Zsolt a comunicat că nu poate 

fi prezent la ședința de astăzi fiind plecat într-o delegație, prin urmare este absent motivat. 

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 

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? Absent 

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-Adriana: Prezentă 
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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 consilier local Silvășan- Pașca Codruța- Rozica: Prezentă. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Roman Andrada-Ioana? Absentă 

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 13 consilieri locali prin urmare ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile în ședință. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Acum, voi supune la vot procesul-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local din data de 31.10.2022, la care au fost prezenți 15 consilieri locali, ( 

fiind absenți dl Man Călin-Cosmin, dl Kovacs Zoltan-Zsolt). Vă consult dacă sunt observații la procesului 

verbal din 31.10.2022 . Dacă nu sunt observații, supun la vot procesul-verbal. Cine este „Pentru”? 

Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Procesul verbal al ședinței extraordinare din 

31.10.2022 a fost votat cu 12 voturi „pentru” și  o  abținere:  dl Man Călin-Cosmin. 

 
  

 

ORDINEA DE ZI 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind încetarea înainte de termen a  Contractului de închiriere nr. 

37/16.07.2015                                                                              

                                                                                                    Proiect inițiat de primarul 

                                                                                                           Orașului Șimleu Silvaniei 

 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului 

Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului orașului Șimleu Silvaniei            

                                                                                                                       Proiect inițiat de primarul                                   

          Orașului Șimleu Silvaniei 

 
Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță 

pentru  personalul din cadrul aparatului de specialitate al Prmarului orașului  Șimleu Silvaniei și al 

instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al orașului 

Șimleu Silvaniei. 

                                                                                                             Proiect inițiat de primarul                                                                                                                               

                                                                                                                      Orașului Șimleu Silvaniei 
 

Proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală pe 

teritoriul orașului Șimleu Silvaniei 

                                                                                                 Proiect inițiat de primarul 

                                                                                                          Orașului Șimleu Silvaniei 
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Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la data de  

30.09.2022 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral 

sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2022 . 

                                                                                                               Proiect inițiat de primarul 

                                                                                                                 Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea  documentației de urbanism P.U.Z. ,,Introducere în 

intravilanul localității Șimleu Silvaniei cu destinația parc fotovoltaic Șimleu 1” 

Proiect inițiat de primarul                                                                                                                  

Orașului Șimleu Silvaniei 

Proiectul de hotărâre nr. 7 privind aprobarea  documentației de urbanism P.U.Z. ,,Introducere în 

intravilanul localității Șimleu Silvaniei cu destinația parc fotovoltaic Șimleu 2” 

Proiect inițiat de primarul                                                                                                                                                       

Orașului Șimleu Silvaniei 

Proiectul de hotărâre nr. 8 privind actualizarea poziției 361 din inventarul bunurilor care aparțin  

domeniului public al orașului Șimleu Silvaniei 

Proiect inițiat de primarul                                                                                                             

Orașului Șimleu Silvaniei 

Proiectul de hotărâre nr. 9 privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al 

orașului Șimleu Silvaniei, capitolul K – Cimitire și Capele, cu imobilele - cimitire situate în orașul Șimleu 

Silvaniei și atestarea acestora la domeniul public al  Oraşului Şimleu Silvaniei 

Proiect inițiat de primarul                                                                                                     

Orașului Șimleu Silvaniei 

Proiectul de hotărâre nr. 10  privind repartizarea unor sume din bugetul local  pentru finanțarea 

activităților de performanță desfășurate de structurile sportive locale în sezonul competițional 2022-2023 

. 

Proiect inițiat de primarul                                                                                                                                                           
Orașului Șimleu Silvaniei 

 
Proiectul de hotărâre nr. 11 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 

Proiect inițiat de primarul       
                                                                                                      Orașului Șimleu Silvaniei 
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Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  ședința de astăzi a fost convocată de domnul primar prin 

Dispoziția nr.537/15.11.2022, dl primar însă a fost nevoit să plece cu probleme administrative ce nu au 

putut fi amânate sau reprogramate, dar proiectele inițiate de domnia sa vor fi supuse dezbaterii în ședința 

ordinară de astăzi. 

Dau cuvântul dlui. viceprimar pentru a prezenta ORDINEA DE ZI a ședinței și să facă eventuale 

intervenții pe marginea proiectelor. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pregătite 11 

proiecte de hotărâre. Am să le dau citire : Proiectul de hotărâre nr. 1 privind încetarea înainte de termen a 

Contractului de închiriere nr. 37/16.07.2015 ; Proiectul de hotărâre nr. 2 privind acordarea normei de 

hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului 

orașului Șimleu Silvaniei ; Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea regulamentului de acordare a 

voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului  

Șimleu Silvaniei și al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului 

Local al orașului Șimleu Silvaniei ; Proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Regulamentului privind 

normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei ; Proiectul de hotărâre nr. 5 privind 

aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 30.09.2022 şi al contului de execuţie 

al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 

30.09.2022 ; Proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. 

,,Introducere în intravilanul localității Șimleu Silvaniei cu destinația parc fotovoltaic Șimleu 1” ; Proiectul 

de hotărâre nr. 7 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. ,,Introducere în intravilanul 

localității Șimleu Silvaniei cu destinația parc fotovoltaic Șimleu 2” ; Proiectul de hotărâre nr. 8 privind 

actualizarea poziției 361 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Șimleu 

Silvaniei ; Proiectul de hotărâre nr. 9 privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului 

public al orașului Șimleu Silvaniei, capitolul K – Cimitire și Capele, cu imobilele - cimitire situate în 

orașul Șimleu Silvaniei și atestarea acestora la domeniul public al Oraşului Şimleu Silvaniei ; Proiectul de 

hotărâre nr.10  privind repartizarea unor sume din bugetul local  pentru finanțarea activităților de 

performanță desfășurate de structurile sportive locale în sezonul competițional 2022-2023 ; Proiectul de 

hotărâre nr. 11 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. Și desigur punctul“Diverse“. Am o 

adăugire aici, probabil săptămâna viitoare vom mai avea o ședință extraordinară care vizează fonduri 

europene. Este vorba de prima conectare care se face pe partea AFM și pe PNRR. Săptămâna aceasta noi 

încă mai centralizăm documentele primite de la cetățeni și pe săptămâna viitoare, sper ca pe luni să putem 

ține ședința extraordinară. 

 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  acum vă supun spre aprobare ORDINEA DE ZI a ședinței 

de azi,  cu îndreptarea erorilor de natură materială din proiectul nr.10 și nr.11 care v-au fost transmise 

electronic. 

             Cine este “ Pentru?“  Împotrivă“?“  Abțineri“  ?    

  

 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: constat că Ordinea de zi a ședinței de astăzi s-a 

votat cu 13 voturi „Pentru”. 
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Președinte de ședință, dl Sabo Ioan :  Trecem acum la dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea 

de zi. Proiectul de hotărâre nr. 1 privind încetarea înainte de termen a Contractului de închiriere nr. 

37/16.07.2015.                                                                               

             Solicit avizul comisiei nr. 2,3 și 4. 

             Comisia nr. 2: aviz favorabil 

             Comisia nr. 3: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 
 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre 

din partea dumneavoastră.  

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 13 voturi “ Pentru”. 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 2 privind acordarea normei de 

hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului 

orașului Șimleu Silvaniei.                                                                               

            Solicit avizul comisiei nr. 1, 3 și 4. 

             Comisia nr. 1: aviz favorabil 

             Comisia nr. 3: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz 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 13 voturi “ Pentru”. 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea 

regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Șimleu Silvaniei și al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate 

juridică subordonate Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei                                                            

           Solicit avizul comisiei nr. 1, 3 și 4. 

            Comisia nr. 1: aviz favorabil 

            Comisia nr. 3: aviz favorabil 

           Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 
 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. 
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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 13 voturi “ Pentru”. 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea 

Regulamentului privind normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei.  

             Solicit avizul comisiei nr. 1, 2, 3 și 4. 

             Comisia nr. 1: aviz favorabil 

             Comisia nr. 2: aviz favorabil 

             Comisia nr. 3: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 
 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre 

din partea dumneavostră. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: da aș avea eu o propunere de amendament. 

În regulament la art.2 lit.g avem aici așa “ creșterea animalelor și păsărilor. Creșterea și îngrijirea 

animalelor…” așa mai departe. Nu știu dacă știți, în Șimleu Silvaniei există în zonele de case locuite cu 

vecini, crescătorii de câini. Dacă și crescătorii de câini, canise de câini, e foarte fain, care nu știu cum își 

scot gunoiul și unde pot să îl pună, că nu pot să-l pună în tomberoanele care care sunt ridicate de firma 

care face salubrizarea și care duce gunoiul de la persoanele fizice, dacă se poate introduce în regulament 

inclusiv interzicerea acestora pe raza localității în zonele unde au vecini? Există probleme de miros, de 

gălăgie și inclusiv de salubritate. Pe cadrele lor nu se pot pune, că nu e tot una să crești câini mari sau să 

crești și din ăia pitici, nu se pot pune nicăieri. Nimeni nu a ridicat problema, dacă tot se face un 

Regulament aș propune să se introducă și așa ceva. Dacă păsări, porci, ș.a.m.d., nu este voie decât în 

locuri amenajate și autorizate în acest scop, probabil mulți dintre ei au autorizate canisele, dar nimeni nu a 

cerut de la vecini voie, exemplu “ mă te deranjează că am așa ceva?“. Exact cum la bloc se cere acceptul 

vecinilor, dacă vrei să ai câine în bloc că e de talie mică, că este de talie mare. În zonele de case nu se cere 

așa ceva.   

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: nici la blocuri nu se cere acordul. 

             Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: nu se cere?, nici acolo nu e ok că nu se 

cere, că ai câini care noaptea la ora 23 se apucă să latre.  

             Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: numai puțin, proiectul ăsta de hotărâre vizează într-

adevăr normele și regulamentele de gospodărire locală. De ce l-am introdus?, am vrut să-l introducem mai 

repede pe ordinea de zi însă n-a fost finalizat. Avem un Regulament de gospodărire care e din 2009. Sigur 

că el nu mai corespunde anilor 2022. Cu siguranță o să vedem aspectul acesta, pe care-l semnalați dvs., să 

vedem unde și cum se poate include. Era bine dacă făceați înainte acest amendament ca să-l putem lua în 

considerare și să vedem unde-l putem încadra.  

             Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: dar se poate retrage de pe ordinea de zi proiectul de 

hotărâre și se reface dacă dorința există. 

             Domnul consilier local Pop Cornel: noi am mai avut o problemă cu domnul doctor Pădurean, 

care într-adevăr a zis că ne dă în judecată că ei aveau o asociație și atunci a rămas nerezolvată problema. 

             Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: eu cred că acest regulament se poate amenda și pe 

viitor adică se pot adăuga articole și pe viitor. 
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             Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: raportat la articolul 2 lit.g, din câte observ aici, 

punctual, această literă vizează creșterea animalelor și a păsărilor, creșterea și îngrijirea animalelor și  

păsărilor de orice fel de către persoane neautorizate în alte locuri decât cele amenajate și autorizate în 

acest scop. Deci, nu autorizarea din partea primăriei. 

             Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: nu, este din partea asociației chinologice. 

             Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: nu numai, și din partea forurilor abilitate în acest 

cu autorizări. Acest articol vizează îndeosebi acele locații unde se cresc aceste animale, păsări- fără a avea 

autorizație. Dacă ele au fost autorizate, acele locații, cu avizul D.S.P., D.S.V., ș.a.m.d., organele abilitate, 

ele trebuie să îndeplinească anumite criterii și categorii pentru a fi autorizate și mă cam îndoiesc că în 

zona de case sau în zona blocurilor pot fi autorizate astfel de activități de creștere. Mai mult, mai sunt 

hotărâri de consiliu local care interzic creșterea pe zonele administrative A, B și C a animalelor respectiv 

bovine, porcine, cabaline și așa mai departe. Deci există o hotărâre în acest sens, cred că din 2017. 

Practic, acest regulament stabilește cadrul legal prin care se pot aplica sancțiuni și cu privire la alte 

hotărâri ale consiliului local care sunt în vigoare și care nu au fost abrogate, sub o formă sau alta,  prin 

alte acte normative, iar acest articol vizează exact chestiunea aceasta. Se pot aduce alte reglementări cu 

privire la interzicere prin alte acte administrative. Aici stabilim cadrul legal de a sancționa acele fapte care 

nu se încadrează în regulament și în hotărâri de consiliu local adoptate anterior. Dacă aveți un 

amendament de formulat în ceea ce privește conținutul acestei litere prin reformulare, atunci vă rog să  o 

supuneți spre aprobare consiliului local. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: bun, nu, mulțumesc. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Mai vrea cineva să intervină?  

Dacă nu, supun la vot  Proiectul de hotărâre. 

Cine este Pentru?... Împotrivă? ... Abțineri?...     

 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi “ Pentru”. 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea contului de 

execuție al bugetului local întocmit la data de 30.09.2022 şi al contului de execuţie al bugetului 

instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2022.      

                                                                         

Solicit avizul comisiei nr. 1 și 4. 

Comisia nr. 1: aviz favorabil 

Comisia nr. 4: aviz 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 13 voturi “ Pentru”. 
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Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea 

documentației de urbanism P.U.Z. ,,Introducere în intravilanul localității Șimleu Silvaniei cu destinația 

parc fotovoltaic Șimleu 1” .                       

                                                         

Solicit avizul comisiei nr. 1, 2 și 4. 

Comisia nr. 1: aviz favorabil 

Comisia nr. 2: aviz favorabil 

Comisia nr. 4: aviz 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” 

și o abținere (D-șoara consilier local Silvășan-Pașca Codruța Rozica). 

 
  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea 

documentației de urbanism P.U.Z. ,,Introducere în intravilanul localității Șimleu Silvaniei cu destinația 

parc fotovoltaic Șimleu 2”.                                                                  

            Solicit avizul comisiei nr. 1, 2 și 4. 

             Comisia nr. 1: aviz favorabil 

             Comisia nr. 2: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz 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 11 voturi “ Pentru”și 2 

abțineri (D-șoarele consilier local Silvășan-Pașca Codruța Rozica, Călăcian Delia-Corina ) 

  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr.8 privind actualizarea poziției 

361 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Șimleu Silvaniei. 

 
             Solicit avizul comisiei nr. 2 și 4. 

             Comisia nr. 2: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz 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 13 voturi “ Pentru”. 
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Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 9 privind completarea 

inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Șimleu Silvaniei, capitolul K – Cimitire și 

Capele, cu imobilele - cimitire situate în orașul Șimleu Silvaniei și atestarea acestora la domeniul public 

al Oraşului Şimleu Silvaniei. 

                                                                 

            Solicit avizul comisiei nr.  2 și 4. 

             Comisia nr. 2: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz 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 13 voturi “ Pentru”. 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 10  privind repartizarea unor 

sume din bugetul local pentru finanțarea activităților de performanță desfășurate de structurile sportive 

locale în sezonul competițional 2022-2023.                                                               

             Solicit avizul comisiei nr. 1, 3 și 4. 

             Comisia nr. 1: aviz favorabil 

             Comisia nr. 3: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 
 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: da aș avea eu o problemă de ridicat. Nu știu 

dacă știți sau aveți informațiile, la clubul de fotbal există probleme de șantaj și ultraj și au acum un dosar 

pe rol. E vorba de banii pe care i-au dat sau nu i-au dau lui Petruș Alexandru Emanuel. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: da este vorba de fostul jucător al FC Silvania, care 

într-adevăr a făcut o plângere la federație. Federația am înțeles că i-a dat câștig de cauză și din câte știu eu 

speța s-a mutat în civil adică la instanța civilă. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: văd că s-a cerut inclusiv o expertiză 

grafologică de la expert să vadă dacă semnătura pe cei 10.000 lei sau cât trebuia să i se dea din urmă, îi 

aparține. Respectivul tânăr Petruș a zis că nu-i aparține și rezultatul expertizei a fost că semnătura nu a 

fost executată de Petruș Alexandru Emanuel ceea ce dă dovadă de uz de fals. 

 Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: la asta ar putea să răspundă cei care sunt în măsură să 

ia decizia în altă parte dar nu aici. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: da dar noi ii vom da acestui club, dacă o să 

îi dăm, finanțare. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: da așa este. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: este discutabil. 
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Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: nu văd ce este discutabil. Este, încă o dată v-am zis, 

este o plângere care s-a făcut în civil, mai departe va hotărî instanța ce este de făcut.   

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: mai ridică cineva vreo problemă? 

Dacă nu, 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, o 

abținere (d-șoara consilier local Călăcean Delia-Corina).  

 

  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 11 privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2022.                                                                

             Solicit avizul comisiei nr.  1 și 4. 

             Comisia nr. 1: aviz favorabil 

             Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 
 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: da aș avea o mică nelămurire. Există aici la 

capitolul 8402 - Transporturi suplimentare cu 150.000 lei (unasutăcincizecimiilei), bunuri și servicii pct.2. 

ce reprezintă? 

Doamna Lavric Simona Adriana-consilier: la pct. 2 se suplimentează niște lucrări prin care se 

acoperă prin pietruiri și la capitolul 1 este bordură și trotuar. Sunt la investiții bordură și trotuare și 

pietruiri.  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Dacă mai ridică cineva vreo problemă?, dacă nu, supun la 

vot  Proiectul de hotărâre. 

Cine este Pentru?... Împotrivă?... Abțineri?...     

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi “ Pentru”. 

 

  

 
 Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: la “Diverse” dacă se înscrie cineva. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Da. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: sunteți foarte activă astăzi, da e OK, e un compliment 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Da așa-i. Eh mi-ați dat de lucru. Aș avea o 

rugăminte către conducerea primăriei. Știți că la Casa de cultură există un club de pictură care activează 

în încăperea aceea de pe stânga și am înțeles că au depuse ceva cereri pentru ceva surse de căldură. Oare 

nu s-ar putea, părerea mea, toată clădirea și restul clădirii este încălzită cu gaz, nu s-ar putea prelungi 

instalația de gaz și cu două calorifere...  

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: acolo de când s-a înființat acel centru de pictură se 

încălzesc cu calorifere electrice. Din câte se pare acele calorifere electrice ori nu mai fac față ori sunt atât 

de vechi încât nu mai funcționează cum trebuie. Într-adevăr săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, joi sau 

vineri, s-a făcut o adresă către primărie de către domnul Costelaș, care activează acolo pentru a-i asigura 
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procesul de învățare a copiilor, referitor la încălzire, și sigur că vom lua măsura imediat următoare, pt că 

avem varianta  de a face încălzirea acolo fie cu acele calorifere electrice pe care le putem pune înapoi sau 

să cumpărăm o climă, ori cu altceva. Pe partea de gaz, acolo este un pic mai complicat pentru că și 

investiția va fi mai mare. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: ideea este că și dacă nu vor mai activa acei 

copii, va rămâne practic la centrul de cultură. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: cu siguranță nu îi vom lăsa fără căldură. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: eu mai am o intervenție dacă se poate, referitoare la 

Spitalul orășenesc, dacă îmi puteți expune situația de acolo, câteva proiecte cu CNI, nu privitor la ce a 

fost. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Da sigur, știți foarte bine că acolo a fost, mă rog este 

în continuare un proiect, primul proiect de eficientizare energetică. Acel proiect de eficientizare 

energetică asumă anumite lucrări. Acele lucrări au fost făcute sau așteptau după alte lucrări care trebuiau 

făcute. S-a întocmit un al doilea proiect care prevedea o sumă mare de bani care trebuia suportată de 

Consiliul local. Ei acea sumă mare de bani suportabilă de către Consiliul local e destul de greu, adică ne 

ducem în câțiva ani.Atunci anul trecut s-a luat hotărârea ca aceste două proiecte să fie predate către CNI 

pe minister pentru finanțare, asigurarea finanțării și bineînțeles,  lucrările. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: ok, spune-mi despre ce am întrebat. Știu despre asta. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: eu voiam să încep cu începutul. Așa mai departe, acest 

proiect s-a predat către CNI, a trecut prin toate comisiile de specialitate, de la CNI, atât juridice, tehnice, 

ș.a.m.d, s-a aprobat de către CNI, însă acest proiect trebuie să treacă prin Guvern pentru că e nevoie de o 

hotărâre de guvern. În acest moment acolo e proiectul la hotărârea de guvern. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: deci așteptăm. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: atât mai trebuie hotărârea de guvern, pe de o parte, pe 

de altă parte nu am stat și ne-am uitat la hotărârea de guvern care va veni sau nu, am încercat să găsim 

alte variante, atât pe PNRR sau pe fondurile europene clasice, ca să găsim o sursă de finanțate, adică o 

axă de finanțare care să se plieze pe ceea ce are nevoie acuma spitalul.  

Domnul consilier local Pop Cornel: apropo de centrul de cultură, ce spunea colega, eu am mai 

depus un proiect pentru cumpărarea, să ia primăria clădirea lui Buboi, să o demolăm, să facem o 

deschidere la Casa de cultură, că  arată neplăcut, parcă intrăm în niște ruine. Doamna secretară, o 

felicităm acum că e pe situație de post și să insistăm un pic la biserica romano-catolică ca să putem face 

acolo o deschidere la casa de cultură ca să fie frumos. În toate orașele e frumos, elegant, la noi..., pereții 

cad, sunt ruine. E cu câțiva bețivani acolo. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: dar de cine aparține? 

Domnul consilier local Pop Cornel: de biserica romano catolică. Am mai discutat, numai că ei 

nu voiau să vândă, voiau să ia teren la schimb. Acum e și dl.Claudiu aici (dl.Claudiu Balog- sef birou 

cadastru), ei nu voiau să înlăture un bun, am fost și am discutat cu secretarul episcopului, dar nu există 

interes, ca să facem un lucru frumos pentru oraș. 

Domnul Claudiu Balog: ne documentăm, să vedem care e situația. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: aș mai avea la diverse o solicitare către 

dvs., dacă pe data viitoare ne puteți prezenta un stadiu actual al proiectelor PNRR, și fonduri care deja s-

au depus, stadiu financiar și fizic, dacă s-au aprobat, al respectivelor proiecte. De ce întreb, știți că noi am 

votat proiectul acela pentru dotarea la Generală 1, cu nebulizatoare, dispensere ș.a.m.d., din câte știu eu s-

au aprobat fondurile, dar nu s-a prezentat la plată nimic și se încheie anul financiar, dacă am bună 

informația.?!, și nu se va mai primi finanțarea. 
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Doamna Lavric Simona Adriana-consilier: da există un proiect, sunt și bani, doar că am înțeles 

că e în stadiu de a achiziționa. Deci a trebui făcut audit, mai multe înainte, dar banii sunt și nu se vor 

pierde. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: deci un stadiu al proiectelor, să vedem ce s-

a întâmplat cu ele. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: sigur că da. 

Domnul consilier local Pop Cornel: și eu mai am o întrebare. Deci strada Tudor Vladimirescu 

de la podul vechi și până la Lidl pe partea stângă nu este canalizare. Eu am rămas... 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: cum? 

Domnul consilier local Pop Cornel: nu este canalizare, deci pe partea stângă de la podul de fier, 

până la Lidl. Sunt 16 familii acolo, eu le-am spus să depună o adresă la primărie.Ei au fosă și chiar am 

fost întrebat. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: și nu se pot racorda la canalizarea existentă?  

Domnul consilier local Pop Cornel: păi nu au deloc acolo, pe partea stângă 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: păi asta spun, că nu se pot racorda pt că acolo 

canalizarea e pe partea dreaptă. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: de la podul de fier spre Zalău sau invers? 

Domnul consilier local Pop Cornel: de la podul de fier spre Zalău. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: păi acolo mi se pare canalizarea e pe partea 

dreaptă. Până la intersecție e pe partea stângă, și dincolo spre Vancea e pe partea dreaptă, că așa au săpat 

și cei de la spălătoria dintre case, care hai să spunem pe aia dreaptă, eu nu știu cum au primit autorizare 

24 de ore. Adică vine omul la ora 12, spală mașina, toți vecinii aud. Așa e, că și a mea de vis-a-vis, eu îi 

aud când trântesc portiere, dau muzica la maxim și ăia au primit autorizație non-stop.  

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: am să discut cu domnii de la compania de apă să 

vedem ce soluții se pot pune în aplicare acolo astăzi. Dacă nu, vedem și investițiile viitoare.  

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Este puțin mai dificil acolo, pentru că trece 

drumul național și trebuie și avizul de la CNI. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: eu cred că compania de apă o să dea soluția care este 

aplicabilă în momentul de față, că acum noi ne dăm cu presupusa, că se poate sau se nu poate.  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  bine, mai sunt probleme de discutat, mai dorește cineva să 

intervină?  

Dacă nu delar ședința închisă. 

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local se încheie la ora 14:34. 
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