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PROCES VERBAL 

nr.3675/28.02.2023 

 

Încheiat azi, 28.02.2023, ora 14, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Şimleu Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr.70/21.02.2023. 

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 

21.02.2023 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 public, d-na Kun Bernadett- șef birou financiar, contabilitate, buget 

și control financiar preventiv, dra Nicoriciu Lucia-Daniela – consilier achiziții publice, dra. Pisek 

Bianca - arhitect-şef, dl. Balog Claudiu-Gabriel – șef birou,  dl Crișan Codruț- consilier personal. 

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

începem ședința ordinară de azi, 28.02.2023, convocată de domnul primar prin Dispoziția 

70/21.02.2023, cu respectarea procedurilor legale de comunicare a materialelor de ședință către 

consilierii locali prin intermediul poștei electronice și publicare pe site-ul instituției a 

convocatorului și a proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.  

Dau cuvântul dnei secretar să facă prezența 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Buna ziua și bine ați venit la ședința 

consiliului local de azi!  

În conformitate cu prevederile art. 243 alin.1 lit.j din OUG 57/2019 privind codul 

administrativ am să efectuez acum 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 Ilinca Eugenia Viorica ? 

 Doamna consilier local Ilinca Eugenia Viorica: Prezentă 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl Kovacs Zoltan-Zsolt? Absent. 
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 Călin-Cosmin?  
Domnul consilier local Man Călin-Cosmin : Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Man Vasile Ovidiu?  

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Opriș Cristian-Ioan?  
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Domnul consilier local Opriș Cristian-Ioan: 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 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Pop Cornel ? 
Domnul consilier local Pop Cornel:  Prezent. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dna. Porcar Doina-Marcela? 
Doamna consilier local Porcar Doina-Marcela: Prezentă. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:  Dl Sabo Ioan? 
Domnul consilier local Sabo Ioan: Prezent 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Seute Ioan-Gavril ? 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: 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? 
Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: Prezentă 

 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Având în vedere că la ședința de astăzi 

sunt prezenți un nr de 16  consilieri locali din 17 consilieri locali în funcție, constat îndeplinite 

prevederile art. 137, alin. 1 din OUG 57/2019 Cod administrativ privind cvorumul necesar pentru 

aprobarea și desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare. Astfel, ședinţa este statutară și se pot 

lua hotărâri valabile. 

            De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 138 alin.15 din OUG 57/2019 privind codul 

administrativ vă supun spre aprobare PV al ședinței extraordinare a CL din data de 17.02.2023 

care v-a fost comunicat prin intermediul poștei electronice.  

            Dacă aveți obiecțiuni sau observații pe marginea PV vă rog să vi le exprimați, dacă nu, 

am să vă rog să vă exprimați votul asupra acestuia, vă mulțumesc. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Constat că PV s-a votat cu 13 voturi „Pentru” și 3 „Abțineri”. (dna Crișan Alexandrina-

Luminița, Man Vasile-Ovidiu, Pop Cornel, fiind absenți de la respectiva ședință).   

Domnule președinte vă predau lucrările ședinței, mulțumesc 

 

❖   

ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre nr.1 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la 
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data de  31.12.2022 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților 

finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2022                                                    

                                                                                                Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                              Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiect de hotărâre nr.2 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/25.07.2022 

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 

 

Proiect de hotărâre nr.3 privind aprobarea Listei cuprinzând ordinea de prioritate a 

solicitanților care au acces în anul 2023 la o locuință realizată prin Programul ANL și a Listei 

cuprinzând dosarele respinse, pentru neîndeplinirea criteriilor de repartizare a locuințelor 

construite prin Programul ANL. 

                                                                                                                          Proiect inițiat de primarul                                                                                                                               
                                                                                                                           Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea  documentației de urbanism  P.U.Z. –” 

INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII PUSTĂ, ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, ÎN 

SCOPUL REGLEMENTĂRII URBANISTICE PENTRU ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ” 

 
                                                                                                                Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                          Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiect de hotărâre nr.5 privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului 

public al orașului Șimleu Silvaniei cap. I - Străzi și trotuare cu imobilul -strada Piața Avram 

Iancu, situat în orașul Șimleu Silvaniei. 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea ”Programului anual pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local” pentru 

anul 2023. 

                                                                                                                  Proiect inițiat de primarul   
                                                                                                                            Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiect de hotărâre nr.7 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul  local al U.A.T 
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Orașul Șimleu Silvaniei. 
                                                                                                                             Proiect inițiat de primarul             

                                                                                                                              Orașului Șimleu Silvaniei 

                                                                                                                                                     

Proiect de hotărâre nr.8 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor 

precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2023. 
                                                                                                                              Proiect inițiat de primarul   

                                                                                                                             Orașului Șimleu Silvaniei 

 

 

Proiect de hotărâre nr.9 privind actualizarea Listei de investiții pe anul 2023 și rectificarea 

bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii, aprobate prin HCL nr. 21/31.01.2023. 
                                                                                                                 Proiect inițiat de primarul  
                                                                                                                           Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiect de hotărâre nr.10 privind aprobarea  documentației de urbanism  P.U.Z. ,,SCHIMBARE 

DESTINAȚIE DIN ZONĂ PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ(TR) ÎN ZONĂ DE 

INSTITUȚII ȘI SERVICII(IS), PENTRU CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALĂ, 

AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ ȘI AMPLASARE TOTEM, ÎN ZONA 

AUTOGARA DIN ȘIMLEU SILVANIEI”.  

                                                                                                                            Proiect inițiat de primarul  
                                                                                                                             Orașului Șimleu Silvaniei 

 

Proiect de hotărâre nr.11 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general al obiectivului de investiții „Modernizare străzi în orașul Șimleu Silvaniei, județul 

Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

                                                                                                                  Proiect inițiat de primarul   
                                                                                                                             Orașului Șimleu Silvaniei 

❖  

 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta 

ordinea de zi și să facă eventuale mențiuni pe marginea proiectului. 

 Domnule primar, 

Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: Bună ziua tuturor. Pe lista ordinii de zi de astăzi avem 

un număr de 10 proiecte depuse plus al 11-lea pe care vi l-am trimis în completare: Proiect de 

hotărâre nr.1 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la data de  

31.12.2022 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate 

integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2022; Proiect de hotărâre nr.2 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/25.07.2022 privind aprobarea închirierii prin 
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licitație publică a unui   imobil-spațiu situat în Policlinica veche, str. Simion Bărnuţiu nr. 2, 

proprietatea privată a oraşului Şimleu Silvaniei; Proiect de hotărâre nr.3 privind aprobarea 

Listei cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților care au acces în anul 2023 la o locuință 

realizată prin Programul ANL și a Listei cuprinzând dosarele respinse, pentru neîndeplinirea 

criteriilor de repartizare a locuințelor construite prin Programul ANL; Proiect de hotărâre nr.4 

privind aprobarea  documentației de urbanism  P.U.Z. –” INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL 

LOCALITĂȚII PUSTĂ, ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, ÎN SCOPUL REGLEMENTĂRII 

URBANISTICE PENTRU ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ”; Proiect de hotărâre nr.5 

privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Șimleu 

Silvaniei cap. I - Străzi și trotuare cu imobilul -strada Piața Avram Iancu, situat în orașul Șimleu 

Silvaniei; Proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea ”Programului anual pentru acordarea de 

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local” 

pentru anul 2023; Proiect de hotărâre nr.7 privind constituirea Comisiei de evaluare și 

selecționare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă 

din bugetul  local al U.A.T Orașul Șimleu Silvaniei; Proiect de hotărâre nr.8 privind aprobarea 

utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare în anul 2023; Proiect de hotărâre nr.9 privind actualizarea Listei de investiții pe anul 

2023 și rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii, aprobate prin HCL nr. 21/31.01.2023; Proiect de 

hotărâre nr.10 privind aprobarea  documentației de urbanism  P.U.Z. ,,SCHIMBARE 

DESTINAȚIE DIN ZONĂ PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ(TR) ÎN ZONĂ DE 

INSTITUȚII ȘI SERVICII(IS), PENTRU CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALĂ, 

AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ ȘI AMPLASARE TOTEM, ÎN ZONA 

AUTOGARA DIN ȘIMLEU SILVANIEI”; Proiect de hotărâre nr.11 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Modernizare 

străzi în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național 

de Investiții „Anghel Saligny”și „Diverse“.  

Vă mulțumesc și să avem spor la treabă. 

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

ședinței de azi, cu suplimentarea Proiectului HCL nr.11. 
Cine este “Pentru“, Împotrivă“, “ Abțineri“ ?     

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

votat cu 16 voturi „Pentru”. 

 

❖  

 

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

ordinea de zi. Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local întocmit la data de 31.12.2022 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și 

activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2022.                                      

             Solicit avizul comisiei nr. 1 și 4. 
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             Comisia nr. 1: aviz favorabil  

             Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 

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

hotărâre din partea dvs. 

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 Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 2 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 62/25.07.2022 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: 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 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 Sabo Ioan: Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea 

Listei cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților care au acces în anul 2023 la o locuință 

realizată prin Programul ANL și a Listei cuprinzând dosarele respinse, pentru neîndeplinirea 

criteriilor de repartizare a locuințelor construite prin Programul ANL . 

           Solicit avizul comisiei nr. 1, 3 și 4. 

           Comisia nr. 1: aviz favorabil 

           Comisia nr. 3: aviz favorabil 

           Comisia nr. 4: aviz favorabil 
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 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 15 voturi 

“ Pentru” și o „Abținere”: dra consilier local Călăcian Delia-Corina. 

 

❖  

 

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

documentației de urbanism  P.U.Z. –”INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII 

PUSTĂ, ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, ÎN SCOPUL REGLEMENTĂRII URBANISTICE 

PENTRU ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE”.  

             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.  
            Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: O întrebare aș avea. Casa unde stă Tulbure 

este în intravilan sau extravilan? Sau este în totalitate în intravilan? 
            Domnișoara Pisek Bianca - arhitect-şef -este în intravilan și porțiunea din spate se trece 

din extravilan în intravilan. 
            Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: dacă ar fi să conchideți? Concluzia care 

este? 
             Domnișoara Pisek Bianca: este în intravilan o porțiune și partea din spate se trece în 

intravilan. 
            Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: am înțeles, o parte din ea este și în 

extravilan. Am înțeles, voi vota proiectul, nu asta este chestiunea, dar nu era mai potrivit să 

cuprindeți și partea din spate să fie introdusă în intravilan? Din ceea ce am observat eu s-a atins 

strada și o parte din halele din fața fostei Filaturi, nu? 
            Domnul primar, Mihai - Cristian Lazar: e documentația întocmită de proprietar. 
            Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: și așa jumătate casa este în intravilan și 

jumătate în extravilan?! Mulțumesc. Am vrut doar să înțeleg. 
Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Dacă mai vrea să intervină cineva, dacă nu, 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”. 
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❖  

 

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

inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Șimleu Silvaniei cap. I - Străzi și 

trotuare cu imobilul -strada Piața Avram Iancu, situat în orașul 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 16 voturi 

“ Pentru”. 

❖  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 6 privind 

aprobarea ”Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul 

local pentru activități nonprofit de interes local”pentru anul 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. 

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 Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr.7 privind constituirea 

Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de 

finanțare nerambursabilă din bugetul  local al U.A.T Orașul Șimleu Silvaniei . 

            Solicit avizul comisiei nr. 1, 3 și 4. 

             Comisia nr. 1: aviz favorabil 
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            Comisia nr. 3: aviz favorabil 

            Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 

 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: După cum ați observat în proiectul de hotărâre se 

vor vota 5 membri ai Consiliului local în Comisiei de evaluare și un secretar al comisiei.  

Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, vă reamintesc că acest pr 

de hot se va face prin vot secret, având în vedere prevederile art 139, alin 6 din codul 

administrativ, care spune că:  Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate 

întotdeauna prin vot secret.Așadar, persoanele desemnate se vor alege prin vot secret. Vă rog să 

faceți propuneri. 

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: aș dori să o porpun pe doamna Ilinca. 

            Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: o propun pe domnișoara Silvășan. 

            Doamna consilier local Porcar Doina-Marcela: o propun pe doamna Crișan. 

            Doamna consilier local Crișan Alexandrina-Luminița: nu doresc, mulțumesc. 

            Domnișoara consilier local Silvășan- Pașca Codruța- Rozica: eu aș dori să nu participi, 

sunt în prea multe comisii. 

            Domnul primar, Mihai - Cristian Lazar: activitatea nu e complicată, sunt două, trei 

întâlniri maxim. Acuma dragoste cu forța nu se poate, doar vă ziceam așa ca idee. Vă rog 

           Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana:  îl propun pe domnul Orosz. 

           Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: deci doamna Ilinca -președinte, apoi ca 

membru domnul Orosz 

           Doamna consilier local Porcar Doina-Marcela: domnul Papp Lajos. 

           Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: deci doamna Ilinca a fost propusă ca și 

președinte de comisie, ca membrii: domnul Orosz Ferencz, domnul Papp Lajos-Levente,  

           Doamna consilier local Ilinca Eugenia Viorica: domnul Opriș Cristian. 

           Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: domnul Opriș membru. 

           Domnul consilier local Opriș Cristian-Ioan: îl propun pe domnul Pop Cornel. 

           Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: domnul Pop Cornel și un secretar de 

comisie. 

           Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: domnișoara Călăcean. 

           Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: înainte de a trece la vot, aș mai dori să pun 

în discuție o chestiune, sentimentul meu este că președintele se alege din rândul membrilor 

comisiei, și membrii comisiei pot numi președintele, 

           Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: după cum ați văzut în Hotărârea inițială 

s-a stabilit funcția de președinte, membru și secretar. Având în vedere că acea hotărâre este 

valabilă deci modificăm doar comisia, s-a preluat exact cum a fost stabilit inițial. 

           Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: în primul rând hotărârea nu este legală, intră 

în coliziunea cu legea. Legea spune în felul următor: președintele întotdeauna se alege de 

membrii acelui for.  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: vă rog să pobservați acea hotărâre a 

Consiliului Local, având în vedere că este și un Regulament aprobat nu doar comisia, hotărârea 
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este încă valabilă. 

            Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Eu nu contest că nu e așa sau că nu există 

Hotărârea respectiv Regulamentul. Deci, eu nu contest că nu există hotărârea ci că este în 

contradicție cu legea. Nu puteți admite că acea hotărâre este greșită și este în contradicție cu 

legea. Pentru că legea spune ceea ce am spus eu. 

            Domnul primar, Mihai - Cristian Lazar: acuma știți cum e, personal vă împărtășesc că 

sunt în asentimentul dvs. Acum mai este și principiul latin, Legea fie bună, fie rea trebuie 

aplicată.Câtă vreme hotărârea aceasta, este în vigoare, produce niște efecte, însă într-adevăr cel 

mai firesc ar fi să se aleagă dintre ei, dintre membrii comisiei.  Însă ce pot să zic, având în vedere 

propunerile de pe aici, nu se deturnează deloc sensul acestei comisii, e o chestie pur formală. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: se poate modifica conținutul art. 1 în 

sensul că membrii desemnați își vor alege ulterior președintele. Se pot alege membrii fără o 

calitate expresă prevăzută de Hotărârea Consiliului Local. Dacă se supune la vot această dorință 

a domnului consilier, se poate modifica structurarea comisiei în sensul de a înlătura din 

conținutul art.1, calitatea membrilor din respectiva comisie.   

Domnul primar, Mihai - Cristian Lazar: asta înseamnă o formalitate în plus după aceea 

pentru comisie, dar, cum vreți dvs. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: nu face nimic, dar putem crea o 

cutumă din acest obicei de a numi direct președinte. Având în vedere majoritatea la un consiliu, 

la orice comisie se poate numi președinte cine dorește. Lăsați consilieri să-și aleagă președintele 

pentru orice comisie ar fi. 

Domnul primar, Mihai - Cristian Lazar: nu-i o problemă doamna Călăceanu, vă văd 

așa foarte intempestivă. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: nu, eu am devenit atentă la două 

comisii ale Senatului unde președintele de Comisie a fost ales de către membrii comisiei. Acum 

dacă noi suntem peste toți... 

Domnul primar, Mihai - Cristian Lazar: nu suntem peste toți. Suntem atenți la toate 

comisiile și de la Senat, și de la Parlament, numai ar fi bine ca cei de la Senat să fie și mai atenți 

decât sunt acuma, pentru că unele lucruri care dau aici cu virgulă sunt datorită unor neatenții de 

la Senat, dacă tot vorbim de atenție la București. Important e ca la firul ierbii să ne facem treaba 

și asta ne preocupă aici. 

Deci prin urmare, sensul acestei comisii nu e deturnat cu absolut nimic. Ceea ce semnala 

domnul Man și a și admis adineaori, e o chestiune pur formală. Așa că, să fiți în logica dvs. de la 

Senat atunci să se poată vota, votați cel mai simplu să existe și procedura internă de desemnare a 

președintelui adică de votare. Mărturisesc, vă zic foarte cinstit, că la acest tip de proiect de 

hotărâre, este ca o paranteză, pentru mine nu contează absolut deloc, nominal cine participă în 

ele, ci ca lucrurile să se întâmple. De aceea pur și simplu am preluat ce era înainte, am dat în 

continuare. Deci supuneți la vot propunerea.  

Doamna consilier local Porcar Doina-Marcela: eu am o mențiune vis-a-vis de discuția 

dată.  Din moment ce jucăm după niște reguli care sunt deja stipulate să jucăm după acele reguli. 

Nu schimbăm regulile în timpul jocului. Pentru asta ar trebui să avem o altă ședință în care să 

schimbăm regulile. Poate fi ca un fapt pentru viitor, findcă atunci de fiecare dată când nu ne 
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place ce scrie în Regulament stați să schimbăm Regulamentul, să îl adaptăm. Poate fi un punct 

pentru viitor pentru a prevedea Regulamentul respectiv.Așa simt eu. 

Domnul primar Mihai - Cristian Lazar: în orice for legislativ, că-i Senat, că-i Consiliul 

Local, trebuie să se cristalizeze o opinie. Prin urmare, ce ziceți dvs. doamna Porcar e foarte 

pertinent, doar că ce remarc acum și de aceea îmi stârnește un zâmbet, este faptul că stăm blocați 

de 10 minute pe o chestie care nu aduce și nu schimbă cu absolut nimic viața niciunui șimleuan, 

ori noi suntem aici să schimbăm în bine viața șimleuanilor și să ne preocupe chestia asta și atunci 

ca orice hotărâre care se dă de acest consiliu, să cuprindă cristalizată voința cetățenilor, supuneți 

la vot dacă să modificați sau nu, sau dacă se votează să nu se modifice, cum e acum cu 

președinte, membrii și secretar, foarte bine, iar dacă nu iară e foarte bine. Prin urmare...supuneți 

la vot. 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: îmi mai permiteți la o intervenție scurtă de 

tot. Propunerea mea este următoarea, membrii comisiei se aleg oricum de către Consiliul Local, 

din cadrul membrilor se alege un președinte, secretar va trebui desemnat nominal deoarece nu 

face parte din comisie este o persoană care face secretariatul ședinței, este un fel de grefier.  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: supun la vot propunerea domnului Man. 

Cine este „Pentru”?... „Împotrivă”?...”Abțineri”?...     

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: propunerea a fost votată astfel: 3 voturi 

„Pentru”(dl. Man Vasile Ovidiu; dl. Opriș Cristian; dra. Călăcian Delia-Corina); 9 voturi 

„Împotrivă”(dl. Sabo Ioan; dl.Man Călin-Cosmin, dna.Ilinca Eugenia Viorica; dna.Lipo Angela-

Maria, dna.Roman Andrada-Ioana, dna.Porcar Doina-Marcela; dna. Pavel Florica-Adriana, 

dl.Pop Cornel, dl.Seute Ioan-Gavril) și  4 ”Abțineri”(dl.Papp Lajos-Levente, dl.Orosz Ferencz, 

dna.Crișan Alexandrina-Luminița, dra.Silvășan- Pașca Codruța- Rozica). Rezultă astfel, că 

propunerea de modificare nu a întrunit cvorumul necesar pentru a modifica conținutul art.1 din 

proiectul de hotărâre.  

 

 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Secretariatul tehnic facilitează distribuirea 

buletinelor de vot.  

Procedura se știe, veți bifa cu „Da” sau „Nu” în dreptul persoanei nominalizate. 

Se procedează la vot. 

Comisia numita prin HCL 44/2021 se retrage și procedează la numărarea voturilor și se 

consemnează rezultatul votului. 

 

Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: în urma voturilor s-a stabilit 

componența comisiei formată din președinte- dna.Ilinca Eugenia Viorica, membrii: dl.Orosz 

Ferencz, dl.Opriș Cristian, dl.Papp Lajos-Levente, dl.Pop Cornel și secretar de comisie- dra. 

Călăcian Delia-Corina. 

Potrivit numărului de voturi dna.Ilinca Eugenia Viorica a avut 14 voturi „Pentru”, unul 

„Impotrivă” și unul „Nul”, dl.Orosz Ferencz a avut 15 voturi „Pentru”, un vot „Impotrivă” și 

zero voturi „Nule”, dl.Opriș Cristian a avut 15 voturi „Pentru”, unul „Impotrivă” și zero voturi 

„Nule” , dl.Papp Lajos-Levente a avut 15 voturi „Pentru”, un vot „Impotrivă” și zero voturi 
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„Nule” , dl.Pop Cornel a avut 15 voturi „Pentru”, un vot „Impotrivă” și zero voturi „Nule”iar dra. 

Călăcian Delia-Corina- secretar de comisie  a avut 14 voturi „Pentru”și 2 „Impotrivă” . 

 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: vă rog să votăm hotărârea per ansamblu. 
Cine este „Pentru”?... „Împotrivă”?...”Abțineri”?...     

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi 

“ Pentru” și   1 ”Abținere”(dl. Man Vasile Ovidiu). 

 

❖  

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

utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare în anul 2023. 

 

             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: am o cerință de lămurire. Din ce 

scrie în referatul de aprobare, suma de 1.291 mii lei a fost încasată deja din prefinanțarea 

proiectelor? 

Domnul primar, Mihai - Cristian Lazar: a fost încasată în decembrie și de aceea a 

intrat în excedent. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: Mai intervine cineva? 
Trecem la vot, vă rog. 
Cine este „Pentru”?... „Împotrivă”?...”Abțineri”?...     

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi 

“ Pentru”. 
❖  

 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 9 privind actualizarea 

Listei de investiții pe anul 2023 și rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și 

a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aprobate prin HCL nr. 

21/31.01.2023. 

                                                                 

            Solicit avizul comisiei nr.  1 și 4. 

            Comisia nr. 1: aviz favorabil 

            Comisia nr. 4: aviz favorabil 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL 

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI 
 

 

ȘEDINȚA ORDINARĂ 

A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 28.02.2023 
 

 

13 
 

 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 16 voturi 

“ Pentru”. 
 

❖  

 

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

documentației de urbanism  P.U.Z. ,,SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ PENTRU CĂI 

DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ(TR) ÎN ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII(IS), PENTRU 

CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALĂ, AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE 

INCINTĂ ȘI AMPLASARE TOTEM, ÎN ZONA AUTOGARA DIN ȘIMLEU SILVANIEI”.  

             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. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: da am eu o mică observație, P.U.Z.-

ul a fost cerut precum ați văzut documentația de SC. Smart Estate & Logistic S.R.L, am înțeles 

că proprietarii au dat dreptul de superficie pentru acel teren. Firma care a cerut P.U.Z.-ul și a 

cerut dreptul de superficie, din păcate în multe localități din țara asta au construit exact aceleași 

lucruri, aceleași documentații. Ei sunt în mare parte cu acele firme cu care au fost în 

subantrepriză în litigiu, părerea mea personală e că acea zonă a autogării va arăta încă multă, 

multă vreme deplorabil. Doamne dă să se țină de treabă.    

Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: dra. Călăcean, din 1989 ne-am câștigat dreptul 

la liberă opinie, la părere personală, pe care o respect dar nu v-o împărtășesc, pentru că nu facem 

lucrurile artificial sau degeaba. Indiferent de statutul unui imobil cum e autogara de exemplu, 

pune o amprentă pe intrarea în oraș, venind dinspre Oradea dau cu ochii direct de întregul 

amplasament de acolo. Mi s-a mai pus problema, „domn’ primar ce faceți acolo?” păi nu e 

domeniul/spațiul nostru. Ce putem face cum ați votat tabloul de taxe și impozite, avem o 

majorare de 400% la imobilele care sunt degradate sau neîntreținute, plus unde sunt punctual 

astfel de situații cum este aceasta de aici trebuie stârniți proprietarii să fie buni gospodari, buni 

administratori. Ce ziceți dvs. într-adevăr nu poate fi controlat până la capăt cine  cu ce firmă 

lucrează, ce bonitate are firma respectivă ș.a.m.d., însă noi ca autoritate avem de exemplu un 

precedent pozitiv, anume construcția LIDL-ului care la Șimleu s-a finalizat, în alte locuri nu 

departe de noi, este în diferite blocaje, de aceea administrația unde poate  să fie un partener în a 

elimina diferite blocaje care pot să apară, ori aici noi vom face tot ce putem din punct de vedere 
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legal și oportun pentru oraș pentru că acea zonă trebuie să se schimbe și se va schimba atât prin 

această investiție privată cât și prin investițiile publice pe care le avem  odată prin PNRR, prin 

reabilitarea energitică a blocurilor și ce ne mai propunem pe malul Crasnei. 

Ca un oraș sau o comunitate să arate bine, este eminamente necesar ca atât investițiile 

publice cât și cele private să se împletească.   Am luat act de părerea dumneavoastră. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: mai dorește să intervină cineva? 

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 Sabo Ioan:  Proiectul de hotărâre nr. 11 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Modernizare 

străzi în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național 

de Investiții „Anghel Saligny”   

 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: domnul președinte, intervin la acest 

proiect și o rog pe dra Silvășan Pașca Codruța Rozica să nu participe la vot fiind angajată la 

societatea care a întocmit devizul.                

             Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: am înțeles. 

 

             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? 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: dacă îmi permiteți, am văzut că 

crește semnificativ partea de contribuție a orașului Șimleu, două milioane... 

Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: deci nu crește, componeța devizului este 

identică,  anumite poziții se schimbă și dacă mă întrebați pe mine rațional să vă explic motivul, 

nu știu, pentru că la Ministerul Dezvoltării fiecare județ e alocat unui  inspector evaluator. 

Devizul model pe care ni l-au dat și pe care l-am adoptat noi, a fost perfect valabil și pentru  

jud.Timiș și pentru jud. Bihor. Inspectorul care gestionează situația de la Sălaj, vrea devizul altfel, 

cu alte poziții, atunci ca să nu stăm la dezbateri interminabile, două luni de zile până când acel 

domn să înțeleagă că trebuie să aplice aceeași măsură, l-am întrebat „cum vreți să arate, ce poziții 

devizul„? și asta e situația, sumele rămân aceleași. Suma de 2 milioane pe care o vedeți acolo, 2 

milioane și ceva prevăzută în sarcina orașului Șimleu Silvaniei, este în felul următor: 600-700 

mii este o contribuție pe care automat proiectul ne impunea pentru asistență tehnică, pentru că 

sunt cheltuieli care nu pot fi decontate despart  potrivit programului și autoritatea locală iar 
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diferența de 2 milioane după cum știți noi avem alocate, realocați de la Guvern 25 milioane lei în 

cadrul acestui program. După cum bine știți într-o licitație publică valorile scad semnificativ, aici 

teoretic dacă un constructor ar veni  cu 93-95% din suma inițială cele 2 milioane se duc și atunci 

noi rămânem la suma maximă de 25 milioane cu care am vrut să o ținem cât mai conservată să 

putem face cât mai mult cu banii de la Guvern. Asta este toată chestia pe care o facem să gândim 

anticipat, dacă se poate, cu doi-trei pași înainte să conservăm cât mai bine resursele pe care le 

avem.  

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: mulțumesc. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: dacă mai intervine cineva? 

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 14 voturi 

“ Pentru” și 2 „Abțineri”(dra. Călăcian Delia-Corina; dra. Silvășan Pașca Codruța Rozica). 

 

❖  

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan: la “Diverse”. Vă rog să vă înscrieți dacă are cineva.  
Vă rog domnu Man. 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: problema la“Diverse”este următoarea, 

canalizarea în Gheorghe Lazăr.  

Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: la ce anume vă referiți exact? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: păi ieri era supraplin, ieri era supraplin, 

alaltăieri era supraplin. 

Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: porțiunea de lângă dvs.? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: da. 

Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: strada Nufărului nu a fost legată la noua rețea și 

sunt lucrări în zonă în egală măsură firma care a fabricat stațiile de pompare respectiv și-a adus 

aici specialiștii să le seteze pentru fluxul din oraș, că de aceea au existat problemele pe care le-ați 

mai semnalat dvs. și care teoretic trebuie să primească niște schimbări de soluții pe care le-am 

solicitat în ideea în care, v-am spus, întâmpinăm dificultăți  pentru că ridicăm de acolo cârpe, 

obiecte care nu au ce căuta acolo.Atunci soluțiile tehnice adoptate la pompe, trebuie să prevadă 

inclusiv chestia asta.  
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: ceea ce mă suprinde este faptul că vechea 

canalizare funcționa mai bine decât cea nouă. 
Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: nu, nu e vorba că nu funcționează bine, ci e 

tocmai faptul că str. Nufărului era legată la vechea canalizare, acum trebuie să fie legată la noua 

canalizare, și acolo ați sesizat acel supra plin. Noua canalizare este superioară celei vechi. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: deci spuneți că refulează vehcea canalizare. 
Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: acolo în partea aceea de Gheorghe Lazăr, 

aveți căminul din stânga casei și mai este un cămin, vorbesc din vechea canalizare, și mai este un 

cămin perpendicular cu ieșirea dinspre str. Nufărului. Acele două cămine, se pare că comunică 

între Nufărului și Gheorghe Lazăr. De ce?, probabil când au  legat canalizarea nouă, au legat o 
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altă țeavă la canalizare care au presupus ei că e de pe Nufărului. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: deci funcționează ambele canalizări. 

Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: nu, nu funcționează doar acel capăt, acel 

segment. Pentru celelalte segment, în sus și în jos, sunt pe canalizarea nouă. 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: încercați să rezolvați pentru că se încălzește 

vremea. 

Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: păi chiar azi am fost pe acolo. 

Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: mai am eu două puncte la „Diverse” . O să 

avem o extraordinară, undeva la început de martie, pentru dotarea școlilor prin PNRR. Avem 

cererea de finanțare, dar trebuie să primească anunțul I.S.J. și dat fiind faptul că maine e 1 Martie 

și nu se știe când va fi ședința extraordinară, până în 8 Martie sau nu, vreau să vă urez o 

primăvară frumoasă tuturor, cu împliniri și colegelor La mulți ani. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: aș avea o întrebare, am ridicat 

problema la ultima ședință ordinară a numărului asistaților sociali. 
Domnul primar Mihai-Cristian Lazar: am să v-o trimit, o am pe telefon, doar că nu am 

telefonul aici. 

Președinte de ședință, dl Sabo Ioan:  dacă mai dorește cineva să intervină?  Dacă nu, 

declar ședința închisă. Vă mulțumim. 
  

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local se încheie la ora 14,46. 
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Redactat: consilier juridic Finela-Mariana Sale 


