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AVIZAT,
SECRETA

NERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea publică a l^nicipiului Zalău, cu
bunuri reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat festiv, trmsmise în concesiunea SC
Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii
Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
'
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 98.206 din 12.12.2022
-Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 98.209 din 12.12.2022;
-Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău nr.
45455/01.07.2021, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 205 din 01.07.2021
-Adresele Direcţiei Tehnice, Serviciului Investiţii, Achiziţii publice nr. 94.921/28.11.2022 si
nr. 96.592/07.12.2022; '
-Contractul de furnizare nr. 90.025 din 10.11.2022, încheiat cu SC Neon Lighting SRL ClujNapoca şi Contractul de furnizare nr. 90.023 din 10.11.2022, încheiat cu SC Recolight Decor SRL
Buzău;
- Procesul Verbal de recepţie calitativă şi de punere în funcţiune decoraţiune luminoasă 3D
sub forma unui om de zăpadă nr. 92707/21.11.2022 şi Procesul Verbal de predare-primire nr.
92696/21.11.2022 Procesul Verbal de recepţie calitativă şi de punere în funcţiune decoraţiune
luminoasă 4D sub forma unui glob luminos gigant tip arcadă nr. 96527 din 07.12.2022 şi Procesul
Verbal de predare-primire nr. 95541/05.12.2022;
-Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
-în baza art. 108 lit. b, art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g, art. 286
alin. (4) din OUG hr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Completarea listei cuprinzând bunurile de retur, proprietatea publică a Municipiului
Zalău, transmise în concesiune către SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din
01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău, prin încheierea
unui act adiţional la contractul existent, în sensul adăugării bunurilor reprezentând instalaţii
ornamentale pentru iluminatul festiv, recepţionate în baza Proceselor Verbale de recepţie calitativă şi
de punere în funcţiune nr. 92707/21.11.2022 şi 96527 din 07.12.2022 şi majorării cu valoarea totală
a acestora de 36.389,01 lei, conform Anexei 1, parte integrată prezentei hotărâri.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu;
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj;
-Primarul municipiului Zalău;
-Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Direcţia administraţie publică;
- S.C. Citadin Zalău S.R.L..
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Direcţia Patrimoniu
Nr. 98206 din 12.12.2022

Referat de aprobare
a proiectului de hotărîre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea
publică a Municipiului Zalău, cu bunurile reprezentând instalaţii ornamentale pentru
iluminat festiv, transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului
nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în
Municipiul Zalău

In baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în
municipiul Zalău,
atribuit direct operatorului SC Citadin Zalău SRL
nr.45455/01.07.2021, aprobat prin HCL nr.205/01.07.2021, vor fi transmise bunurile
reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminatul festiv.
Adresele
Direcţiei tehnice.
Serviciul
Investiţii,
Achiziţii Publice
nr.94921/28.11.2022 şi nr.96592 din 07.12.2022, prin care ne transmit documentele
privind achiziţia instalaţiilor ornamentale, respectiv figurină luminoasă 3D sub forma
unui om de zăpadă- "Om de zăpadă Innsbruck" precum şi o decoraţiune luminoasă 4D
sub forma unei arcade metalice -"Glob luminos Gigant", în vederea înregistrării în
evidenţele patrimoniale ale Municipiului Zalău.
Bunurile reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat festiv respectiv "Om
de zăpadă Innsbruck" şi "Arcada metalică Glob luminos Gigant" au fost achiziţionate
de către Municipiul Zalău în baza Contractului de furnizare nr.90025 din
10.11.2022, încheiat cu SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca, respectiv în baza
Contractului de furnizare nr.90023 din 10.11.20222, încheiat cu SC Recolight
Decor SRL Buzău.
Inatalaţiile ornamentale pentru iluminatul festiv în valoare totală de 36.389,01 lei, au
fost recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie calitativă de punere în
funcţiune decoraţiune luminoasă 3D sub forma unui om de zăpadă
nr.92707/21.11.2022 şi a Procesului verbal de predare-primire nr.92696
/21.11.2022, respectiv a Procesului verbal de recepţie calitativă de punere în
funcţiune decoraţiune luminoasă 4D sub forma unui Glob luminous Gigant tip
arcadă nr.96527/07.12.2022 şi a
Procesului
verbal de predare-primire
nr.95541/05.12.2022.
Prevederile art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin. 3 lit.g, art.196 alin.l lit.a, art.286 alin 4 şi
art.304 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019
privind codul administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de
1

hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea publică a
Municipiului Zalău, cu bunul reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat
festiv, transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455
din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul
Zalău şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască
cu privire la adoptarea acestuia.
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Direcţia Patrimoniu
Nr. 98209 din 12.12.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur
proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu bunurile reprezentând instalaţii
ornamentale pentru iluminat festiv ", transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL
în baza Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de
Iluminat public în Municipiul Zalău

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.98206 din 12.12.2022 a proiectului de hotărâre privind
completarea listei bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, cu
bunurile reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat festiv, transmise în
concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de
delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul Zalău
- Proiectul de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur proprietatea
publică a Municipiului Zalău, cu bunurile reprezentând instalaţii ornamentale pentru
iluminat festiv, transmise în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului
nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în
Municipiul Zalău
-Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al
iniţiatorului, precizăn următoarele aspecte:
în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în
municipiul Zalău,
atribuit direct operatorului SC Citadin Zalău SRL
nr.45455/01.07.2021, aprobat prin HCL nr.205/01.07.2021, vor fi transmise bunurile
reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminatul festiv.
Adresele
Direcţiei
tehnice.
Serviciul
Investiţii,
Achiziţii
Publice
nr.94921/28.11.2022 şi nr.96592 din 07.12.2022, prin care ne transmit documentele
privind achiziţia instalaţiilor ornamentale, respectiv figurină luminoasă 3D sub forma
unui om de zăpadă- "Om de zăpadă Innsbruck" precum şi o decoraţiune luminoasă 4D
sub forma unei arcade metalice -"Glob luminos Gigant", în vederea înregistrării în
evidenţele patrimoniale ale Municipiului Zalău.
j
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Bunurile reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat festiv respectiv "Om
de zăpadă Innsbruck" şi "Arcada metalică Glob luminos Gigant" au fost achiziţionate
de către Municipiul Zalău în baza Contractului de furnizare nr.90025 din
10.11.2022, încheiat cu SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca, respectiv în baza
Contractului de furnizare nr.90023 din 10.11.20222, încheiat cu SC Recolight
Decor SRL Buzău.
Inatalaţiile ornamentale pentru iluminatul festiv în valoare totală de 36.389,01 lei, au
fost recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie calitativă de punere în
funcţiune decoraţiune luminoasă 3D sub forma unui om de zăpadă
nr.92707/21.11.2022 si a Procesului verbal de predare-primire nr.92696
/21.11.2022, respectiv a Procesului verbal de recepţie calitativă de punere în
funcţiune decoraţiune luminoasă 4D sub forma unui Glob luminous Gigant tip
arcadă nr.96527/07.12.2022 şi a
verbal de predare-primire
Procesului
nr.95541/05.12.2022.
Prevederile art.108 lit.b, art.129 alin.2 lit.c şi alin.6 lit.a, art.139 alin. 3 lit.g, art.196
alin.l lit.a şi art.286 alin 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
^

Având în vedere cele expuse mai sus propunem spre analiză şi aprobarea
Consiliului Local al Municipiului Zalău:
1. Completarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului
Zalău, transmise în concesiune la SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului nr. 45455
din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în Municipiul
Zalău, prin încheierea unui act adiţional la contractul existent, în sensul majorării cu
valoarea bunurilor reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminatul festiv,
recepţionate în baza Proceselor verbale de recepţie calitativă şi de punere în funcţiune
nr.92707/21.11.2022, respectiv nr. 96527/07.12.2022, în valoare totală de 36.389,01
lei, conform Anexei nr. 1.

Director executiv
Alexandru Pura

DP/SP-C.L.-2ex

întocmit
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ANEXA nr.l
privind bunul reprezentând instalaţii ornamentale pentru iluminat festiv "Om de zapadă Innsbruck"
proprietatea Municipiului Zalău, recepţionate în baza PV de recepţie calitativă de punere în
funcţiune nr,92707/21.11.2022 şi nr.96527/07.12.2022, respectiv a PV de predare-primire nr.
92696/21.11.2022 şi nr.95541/05,12.2022, ce se concesionează la SC Citadin Zalău SRL în baza
Contractului nr. 45455 din 01.07.2021 de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat public în

Nr.
crt.

Nr.
înv.

Denumirea bunului

Caracteristici

UM Cantit.

Valoare lei

1

H=2,5 m,
Figurina luminoasă 3D culoare alb, albastra, alb-rece, alb-cald
"Om de zăpadă
greutate =32 kg,
6684 Innsbruck"
diametru =1,5 m

buc

1

11.978,54

2

H=3,5 m,
Figurina luminoasă 4D, culoare albă şi inserţie luminoasă LED,
tip arcada
lumină albă rece cu sistem Flash,
metalica"Glob luminos lumină caldă si decor festiv pentru cele
6685 Gigant"
2 intrări xuloare roşu

buc.

1

24.410,47

Total

36.389,01

Director Executiv
Alexandru Pura

întocmit
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Direcţia tehnică
Serviciul investiţii, achiziţii publice
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ
ŞI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE DECORAŢIUNE LUMINOASĂ 3 D SUB
FORMA UNUI OM DE ZĂPADĂ
Nr. 92707 din 21.11.2022
încheiat astăzi, 21.1i .2022, între Municipiul Zalău, în calitate de achizitor, şi
S.C. NEON LIGHTING S.R.L., în calitate de furnizor, cu ocazia recepţionării şi
punerii în funcţiune a unei decoraţiuni luminoase 3 D sub forma unui om de zăpadă,
achiziţionată în baza Contractului de furnizare nr. 90025/10.11.2022.
In baza PV de predare primire nr. 1020/18.11,2022, înregistrat la Municipiul Zalău
cu nr. 92696/21.11.2022 s-a livrat o decoraţiune luminoasă 3 D sub forma unui om de
Zăpadă realizată pe structura de aluminiu, instalaţii LED, culori combinate alb rece (om
de zăpadă), alb cald (felinar), roşu (pălărie, steluţe, clopoţel, fular), albastru (alte
decoraţiuni), având înălţimea de 2,5 m şi diametml de 1,5 m.
Valoarea produsului achiziţionat este de 10*066,00 lei fără TVA, resnectiv
11.978,54 Iei cu TVA.
^
Produsul care face obiectul recepţiei a fost furnizat în conformitate cu oferta S.C.
NEON LIGHTING S.R.L., postată în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din
SEAP la data de 03.11.2022, înregistrată cu codul unic de achiziţie DA31797197 din
04,11.2022, şi corespunde specificaţiilor tehnice solicitate prin Caietul de sarcini m87681/02.11.2022.
, Prezentul proces-verbal, conţinând 1 filă numerotată, cu un total de 1 filă, a fost
încheiat, astăzi, 21.H2022, în 3 (trei) exemplare.
Din partea Primăriei Municipiului Zalău
Marius Sestraş
consilier SMSCUP
Andreea Cristea
consilier achiziţii
i)ih partea S.C. Citadin Zalău S.R.L.
Marin Dume
inginer
.V|-.
Din partea S C. NEON LIGHTING S.R.L.
Augustin Cosma -administrator
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S.C. NEON UGHTING S.R.L

Nr. Ree. Corn/ an: J12/4S33/1994 C.U.I: RO 6799161
Sediu central: 400137 Clui-Napoca, str. Paris nr. 78A,Jud. Cluj
Tel: 0264-433443, FAX: 0264-450887;
e-mail: vanzari@neonIighting.ro / contact@magialuminll.ro
web: Mrww.neonlighting.rb
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PROCES - VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE DOCUMENTAE
Nr. f02,G/

202.^

Referitor la; Contract nr. 90025 din 10.11.2022
Prin prezentul proces verbal, noi, SC Neon Lighting SRL, în calitate de furnizor al
produselor : ,Om de zapada Innsbmk’ , beneficiar: Primăria Municipiului Zalău, am
predat documentele din tabelul de mai jos, şi noi. Primăria Municipiului Zalău, în calitate
de beneficiar, am primit produsele de mai jos.
Prezentul proces verbal a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Nr.

Denumire document

crt.
1

Cantitate
1

Om de zapada Iimsbruk

N

PREDAT,
SC Neon Lighting SRL
Semnătura:

PRIMIT
Citadin SRL

»

PRIMIT,
Primăria Municipiului ^lău
!

SeiJ^n^lura:
l

Semnătura:-^/

A
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PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luli u Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)260.661869
Telefon: (40)260.610550
e-mail; primaria@zalausj.ro
http://www.zalausj ro

Direcţia tehnică
Serviciul investiţii, achiziţii publice
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ
ŞI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE DECORAŢIUNE LUMINOASĂ 4 D SUB
FORMA UNUI GLOB LUMINOS GIGANT TIP ARCADĂ
Nr. 96527 din 07.12.2022
încheiat astăzi, 07.12.2022, între Municipiul Zalău, în calitate de achizitor, şi
S.C. RECOLIGHT DECOR S.R.L., în calitate de furnizor, cu ocazia recepţionării şi
punerii în funcţiune a unei decoraţiuni luminoase 4 D sub forma unui glob luminos
A gigant tip arcadă, livrată conform achiziţionată în baza Contractului de furnizare nr.
^ 90023/10.11.2022.
s-a livrat o decoraţiune
în baza PV de predare primire nr.
luminoasă 4 D sub forma unui glob luminos gigant tip arcadă realizată pe structură
metalică solidă profesională şi inserţie luminoasă LED cu sistem Flash alb rece si decor
festiv pentru cele 2 intrări-roşu, având înălţimea de 3,5m.
Valoarea produsului achiziţionat este de 20.513,00 lei fără TVA, respectiv
24.410,47 lei cu TVA
Produsul care face obiectul recepţiei a fost furnizat în conformitate cu oferta S.C.
DECOR
S.R.L.,
postată
în
catalogul
electronic
de
RECOLIGHT
produse/servicii/lucrări din SEAP la data de 03.11.2022, înregistrată cu codul unic de
achiziţie DA31795878 din 03.11.2022, şi corespunde specificaţiilor tehnice solicitate prin
Caietul de sarcini nr. 87681/02.11.2022.
Prezentul proces-verbal, conţinând 1 filă numerotată, cu un total de 1 filă, a fost
încheiat astăzi, 07.12.2022, în 3 (trei) exemplare.
Din partea Primăriei Municipiului Zalău
consilier SMSCUP
1. Marius Sestraş
consilier achiziţii
2. Andreea Cristea
Din partea S.C. Citadin Zalău S.R.L.
inginer
Marin Dume

Din partea S.C. RECOLIGHT DECOR S.R.L.
Marian Grigore
întocmit.
Andreea Cristea
DT-SIAP/PA/CA/3ex.
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Wh 9l5ShijoS-l^. 2oZ2Proces verbal de predare-primire
încheiat astăzi <^12/2022
intre:
Societatea comercială SC RECOLIGHT DECOR SRL, cu sediul in BUZĂU, str.
MESTEACĂNULUI, nr. 10 A, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/416/2017,
CIF. R037345882, numit(ă) in continuare Vanzator

si:

MUNICIPIUL ZALAU, CUI: 4291786, Tara: ROMANIA Judeţ: SALAJ, Localitate:
Adresa: MUN. ZALAU, PTA. lULIU MANIU, NR.3 Email: cristeaandreea@zalausj.ro
Telefon: 0761901778, numit in continuare Cumpărător
Prezentul proces verbal atesta faptul ca au fost predate/ trimise de către Furnizor si primite de
către Beneficiar următoarele produse din factura SCR 5152/ 05.12.2022.

Nr.crt.

Denumire Produs

Cantitate

1.

Arcada Metalica Glob luminos Gigant 4D de exterior, 3,5m

1 BUC

Prezentul proces verbal a fost Încheiat intr-un nr. de 2 exemplare, din care 1 exemplar ramane
la Furnizor si 1 exemplar la Beneficiar.

Am primit
MUNICIPIUL ZALAU

/jffAdiPPg [luNfegL ^
^bi.oktih>
y

Am predat
SC RECOLÎj^T DECOR

Hr%

