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I. Activităţi desfăşurate în vederea respectării hotărârilor 
Consiliului Local şi a legislaţiei în vigoare, pentru menţinerea 
curăţeniei, a liniştii şi ordinii publice în municipiu 

 
1.  VERIFICĂRI PE LINIA GOSPODĂRIRII, ÎNTREŢINERII ŞI 
ÎNFRUMUSEŢĂRII LOCALITĂŢII, RESPECTAREA NORMELOR DE 
PROTECŢIA MEDIULUI – MĂSURILE LUATE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE 

Au fost aplicate sancţiuni, conform normelor în vigoare. 
Din punct de vedere statistic, prin Serviciul Corp Control, Privatizare  
1. Număr de acţiuni organizate şi desfăşurate de către Serviciul Corp 

Control, Privatizare = 42; 
2. Număr de somaţii scrise înaintate unor persoane fizice sau juridice pe linia 

întreţinerii curăţeniei şi protecţiei mediului, autovehiculelor abandonate, interzicerea 
parcării autovehiculelor pe zonele verzi, depozitări de materiale de construcţie sau de 
moloz rezultat din demolări, pe terenuri aparţinând domeniului public,  parcării 
autovehiculelor pe trotuare, carosabil şi în alte locuri decât cele special amenajate, 
construirii de fose septice vidanjabile şi interzicerea deversărilor de dejecţii menajere 
sau focaloid – menajere în rigolele străzilor, etc. = 366; 

3. Număr de somaţii verbale adresate unor persoane fizice sau juridice pe 
linia: întreţinerii curăţeniei şi protecţiei mediului, interzicerea parcării autoturismelor, 
proprietate personală, pe zonele verzi, depozitări de materiale de construcţie sau de 
moloz rezultat din demolări pe terenuri aparţinând domeniului public,  parcări pe 
trotuare, carosabil şi în alte locuri decât cele special amenajate, pentru construirea de 
fose septice vidanjabile şi pentru interzicerea deversărilor de dejecţii menajere sau 
focaloid – menajere în rigolele străzilor, peste 2000; 

4. În cursul anului 2008, au fost aplicate un număr de 79 sancţiuni 
contravenţionale, astfel: 

- 46 sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea prevederilor  H.C.L. nr. 
170/2007 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor 
publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, 
întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei  în 
municipiul Zalău; 

- pentru 14 unităţi de alimentaţie publică s-a dispus suspendarea activităţii 
comerciale până la data autorizării şi au fost sancţionate cu amendă cuprinsă între 400 
lei şi 1.000 lei, pentru încălcarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată; 
 -  19 sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea prevederilor Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi H.C.L. nr. 
57/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
serviciului public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza 
municipiului Zalău, totodată fiind suspendate un număr de 5 autorizaţii taxi pe o 
perioadă cuprinsă între 1-3 luni. 
 



 3

2. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI, DE 
RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, PAZĂ ŞI ELIBERARE A 
AUTOVEHICULELOR, REMORCILOR STAŢIONATE 
NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC  DIN  MUNICIPIUL ZALĂU 
ÎN ANUL 2008 

Această activitate, s-a desfăşurat în baza contractului încheiat cu S.C. Doralex 
S.R.L. şi cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 86/02.04.2008 privind aprobarea 
achiziţionării  serviciului de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a 
autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi aprobarea 
Regulamentului de desfăşurare a acestei activităţi.  

În anul 2008, au fost ridicate şi transportate un număr de 2280 autovehicule, 
respectiv un număr de 565 autovehicule au fost ridicate, pentru acestea s-a perceput 
taxa de ridicare iar un număr de 1.715 au fost ridicate, transportate şi depozitate la 
parcul auto special amenajat.  

Suma virată Primăriei municipiului Zalău de către S.C. Doralex Euro S.R.L. în 
urma prestării acestui serviciu, a fost de 16.439 lei. 

 
3. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACŢIUNII  „LUNA CURĂŢENIEI 
GENERALE” ÎN MUNICIPIUL ZALĂU  (15.03.2008 – 15.04.2008) 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul acţiunii „Luna Curăţeniei Generale” s-au 
mobilizat instituţiile, societăţile, persoanele fizice din municipiul Zalău. Au fost 
curăţate, respectiv salubrizate toate zonele oraşului: spaţii şi zone verzi de cartiere, 
parcuri, grădini publice, străzi şi trotuare, alei şi căi de acces, cursuri de apă, rigole 
stradale şi cimitire. 

La activităţile desfăşurate în cadrul acţiunii „Luna Curăţeniei Generale” au 
participat un număr de 575 persoane din 14 instituţii şi societăţi, din care 7 unităţi de 
învăţământ cu 467 elevi, adunând în total 808,36 tone deşeuri, de pe o suprafaţă de 
29,97 ha. 

Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău a participat la 
acţiune cu un efectiv de 128 muncitori, 10 tractoare cu remorcă, adunând o cantitate 
de 219,30 tone deşeuri. 

 
4.  ACTIVITATEA DE ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI VERIFICARE A 
SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, RESPECTIV ACTIVITĂŢILE 
DE DERATIZARE ŞI DEZINSECŢIE ÎN MUNICIPIUL ZALĂU 

În urma acordului cadru de prestări servicii nr. 17874 din 08.04.2008 şi a 
contractului subsecvent nr. 18334 din 10.04.2008, încheiate cu S.C. Coral Impex 
S.R.L. Ploieşti în calitate de prestator, în anul 2008 în municipiul Zalău s-au efectuat 
două acţiuni la activitatea de deratizare şi trei acţiuni la activitatea de dezinsecţie, 
fiecare acţiune având loc atât pe domeniul public cât şi pe domeniul privat. 

Activitatea de deratizare: 
- la activitatea de deratizare s-au efectuat două acţiuni, şi în cadrul  

fiecărei acţiuni s-au efectuat două tratamente;  
- pe domeniul public, activitatea de deratizare a avut loc pe o suprafaţă 

de 1.752.232 mp; 
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- pe domeniul privat activitatea de deratizare a avut loc la un număr de 
3902 case (gospodării) şi subsoluri de bloc; 

 
 Activitatea de dezinsecţie: 

- la activitatea de dezinsecţie s-au efectuat trei acţiuni, la fiecare acţiune 
s-au efectuat trei tratamente;  

- pe domeniul public, activitatea de dezinsecţie a avut loc pe o suprafaţă 
de 1.752.232 mp; 

- pe domeniul privat activitatea de dezinsecţie a avut loc la un număr de 
1018 scări şi subsoluri de bloc, iar în zonele de case (gospodării) s-a făcut prin 
aviotratament. 

 
5. ACTIVITATEA DE VERIFICARE ŞI AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUIRE ÎN SUBTERAN, CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC 
ÎN MUNICIPIUL ZALĂU (CAROSABIL, TROTUAR, ZONE VERZI) 

Lucrările de construire şi intervenţie în subteran sunt urmărite şi verificate 
zilnic de către inspectorii din cadrul Serviciului Corp Control, Privatizare. Aceştia 
verifică atât autorizaţiile şi avizele de spargere, modul de execuţie al lucrărilor de 
refacere, cât şi aducerea la forma iniţială a suprafeţelor de teren afectate în urma 
executării lucrărilor. 
    În anul 2008, au fost întocmite şi eliberate un număr de 62 avize pentru 
lucrările de construire în subteran şi procese verbale de recepţie a lucrărilor. 
  - au fost aplicate 22 sancţiuni pentru neasigurarea în permanenţă a curăţeniei 
pe şantier sau în zona aferentă acestuia de către persoanele care construiesc, repară 
sau demolează construcţii de orice fel, necurăţarea de noroi a roţilor autovehiculelor 
şi nespălarea acestora la ieşirea din şantier, neafişarea la loc vizibil a panoului de 
identificare a lucrării sau neîntreţinerea acestuia în stare corespunzătoare; 

- au fost aplicate 2 sancţiuni pentru neexecutarea imediată a refacerii suprafeţei 
trotuarelor, parcajelor, străzilor sau a zonelor verzi, în cazul unor intervenţii executate 
în urma avarierii unor reţele subterane de către orice agent economic, regie autonomă 
sau persoană fizică. Constituie contravenţie şi neridicarea imediată a pământului, 
pietrei sau decupărilor de asfalt rezultate în urma executării săpăturilor de la 
intervenţiile pentru remedierea avariilor; 

- a fost aplicată 1 sancţiune pentru distrugerea trotuarelor, bordurilor, străzilor 
sau a zonelor verzi, în scopul executării unor lucrări în subteran, fără autorizaţie de 
construire şi aviz de lucrări eliberate de Primăria municipiului Zalău şi fără proces 
verbal de predare-primire a amplasamentului pe care se vor executa lucrările. 

 
6. ACTIVITATEA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIILOR DE 
PRIVATIZARE CONFORM LEGII NR. 300/2004 
A. Până la data de 24.04.2008, au fost emise un număr de 102 autorizaţii persoanelor 
fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi în mod independent, conform 
Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale 
care desfăşoară activităţi economice în mod independent, din care: 
   -  5 autorizaţii pentru asociaţii familiale; 
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   - 97 autorizaţii pentru persoane fizice. 
B. Până la data de 24.04.2008, au fost modificate un număr de 34 autorizaţii 
persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi în mod 
independent, conform Legii nr. 300/2004, din care: 
  - suspendarea activităţii pe perioadă determinată, pentru un număr de 11 
autorizaţii; 
  - reluarea activităţii care a fost suspendată pe perioadă determinată 
pentru o autorizaţie; 
  - modificarea autorizaţiei din alte motive (schimbarea/ 
completarea/reducerea obiectului de activitate, schimbarea domiciliului, a punctului 
de lucru, a numelui, etc.) pentru un număr de 22 autorizaţii. 
C. Până la data de 24.04.2008, au fost anulate în baza cererii de renunţare depusă la 
Primăria municipiului Zalău, un număr de 16 autorizaţii. 
D. Începând cu data de 25.04.2008, atribuţiile privind autorizarea persoanelor fizice 
şi a asociaţiilor familiale au intrat în competenţa Oficiului Registrului Comerţului. 
E. În perioada 25.04.2008 – 31.12.2008, au fost anulate un număr de 171 autorizaţii, 
ca urmare a radierii din Registrul Comerţului. 

   
7.  VERIFICAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE, CONFORM O.G. NR. 
99/2000 PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 
DE PIAŢĂ, REPUBLICATĂ 

În cursul anului 2008 au fost verificate un număr de 117 unităţi de alimentaţie 
publică, pe linia respectării prevederilor O.G. nr. 99/2000 şi H.C.L. nr. 59/2007. 

În urma controalelor efectuate, pentru 14 unităţi de alimentaţie publică s-a 
dispus suspendarea activităţii comerciale până la autorizare şi au fost sancţionate cu 
amendă cuprinsă între 400 lei şi 1.000 lei, suma totală a amenzilor aplicate fiind de 
6.300 lei. 
  
 
8. ACTIVITATEA PRIVIND CONSTATAREA 
ÎNDEPLINIRII/NEÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR PENTRU 
AUTORIZAREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE 
PUBLICĂ CONFORM H.C.L. NR. 59/2007 
 În vederea îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor privind autorizarea desfăşurării 
activităţii de alimentaţie publică şi avizarea programului de funcţionare, în cursul 
anului 2008 au fost verificate un număr de 44 unităţi, întocmindu-se procese verbale 
de constatare.  

Au fost emise un număr de 42 autorizaţii şi avize ale programului de 
funcţionare, pentru unităţile de alimentaţie publică care au îndeplinit condiţiile de 
autorizare.  

La 2 unităţi de alimentaţie publică s-a dispus respingerea cererii de autorizare 
deoarece nu erau îndeplinite toate condiţiile de autorizare conform prevederilor 
Anexei 1 la H.C.L. nr.59/2007.   
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 În baza cererii depuse la Primăria municipiului Zalău ca urmare a încetării 
activităţii, a fost anulată autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică şi avizul programului de funcţionare, pentru 3 unităţi. 
 
9. EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE/ÎNTREŢINERE A 
STRĂZILOR, ÎNTREŢINERE/EXTINDERE ZONE VERZI, ASIGURAREA 
SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI, SALUBRIZARE  
Prin Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public, în 2008 au fost 
efectuate următoarele lucrări: 
- Reparaţii prin plombări asfaltice pe străzile: B-dul M.Viteazul, Str. Kossuth, Str. 
Muncitorilor, Str.C.Coposu, Str. B. P. Haşdeu, Str. Gh. Doja, Str.Ciocârliei, Str. A. 
Iancu, Str.Turturelelor, Str. A. Şaguna, Str. Traian, Str. Fabricii, Str. Gh. Lazăr, Str. 
V. Deleu, Str. S. Bărnuţiu, Aleea Dumbrăviţa, Str. Pietriş, Str.T. Vladimirescu, Str. 
22 Decembrie 1989, şi altele, rezultând o suprafaţă de 9100 mp. 
- Reparaţii covoare asfaltice pe străzile: B-dul M.Viteazul (zona Sala Sporturilor, 
zona Astralis), Str. T. Vladimirescu, Str. 22 Decembrie 1989 (zona Finanţe), Str. A. 
Şaguna, Str. Alunului, Str. Astrei (zona Violeta), Str. C. Coposu, Str. Ciocârliei, Str. 
B. P. Haşdeu, Str. Meseş, Str. Nouă,  Str. L. Rebreanu, Str. Nucilor, Str. Porolissum, 
Str. S. Bărnuţiu, Str. Salamon Jozsef, Str. Sf. Vineri, Str. Industriei, Str. Depozitelor, 
Str. Fabricii şi în cartierele: Stadion (zona Bl.D48), D-va Nord (zona Bl.D27),  
M.Viteazul (zona Perla-Sindicat, Meseş), Libertăţii (între str. C. Coposu şi str. Gh. 
Doja), Păcii, Porolissum (zona A24-A38, S40). S. Bărnuţiu, Brădet, Stâna. Suprafaţa 
totală de intervenţie pentru aceste lucrări este de 86.000 mp, echivalent cu 14.3 km de 
drum. 
- Reparaţii covoare la trotuare pe străzile: B-dul M.Viteazul (zona Elcond-OMV-
Pasaj, Astralis, Perla), Str. 22 Decembrie 1989, Str. A.Iancu (Episcopie, Biserica Sf. 
Ştefan), Str. S. Bărnuţiu (Liceul de Chimie), Str.Unirii (Primărie - Prefectură), 
Str.V.Gelu, în suprafaţă de 7224 mp. 
- Amenajări străzi împietruite  prin reprofilare cu autogrederul şi adăugare balast, 
piatră spartă pe străzile: Str. A. Şaguna, Str. Careiului, Str. Cascadei, Str. Ghiocelului, 
Str. B. P. Haşdeu, Str. M. Eminescu, Str. Macilor, Str. Mango, Str. Meteorologiei, 
Str. Pădurii, Str. Părului, Str. Plevnei, Str. Torentului, Str. V. Miţii, Str. Vânătorilor, 
Str. Viilor, Str. Crângului, Str. Constanţei, Str. Făgetului, Str. Bucureşti, Str. G. 
Coşbuc, Str. Gh.. Pop de Băseşti, si altele. Suprafaţa totală, rezultată în urma 
lucrărilor este de 28.615 mp. 
- Întreţinere indicatoare de circulaţie şi semafoare. Această activitate a inclus 
următoarele acţiuni: montat indicatoare noi – 255 buc., adiţionale -  56 buc.. Au fost 
amenajate intersecţii semaforizate noi în următoarele locaţii: B-dul M. Viteazul (zona 
ROMINSERV - Poarta nr.1, Direcţia Muncii – OMV). De asemenea, s-a intervenit 
pentru înlocuirea semafoarelor vechi (cu becuri clasice), cu semafoare noi (leduri): 
semafor vehicule - 15 buc., pietonale - 23 buc., semafor cronometru - 15 buc. 
Pentru fluidizarea şi siguranţa circulaţiei, prin serviciul de specialitatea s-au amenajat 
semnalizări rutiere noi pe Str. Sărmaş şi s-au montat indicatoare de restricţionare în 
zona şcolilor: Liceul sportiv A. Iancu, Şcoala Generală M. Eminescu, Grădiniţa I. 
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Creangă. Lucrările au vizat şi amenajarea de sensuri giratorii provizorii pe Str. S. 
Bărnuţiu - zona Banc Post, intersecţie Str. T. Vladimirescu cu Str. Fabricii. 
S-au executat marcaje longitudinale, transversale şi diverse cu vopsea de marcaj 
tradiţională (11.000 mp) şi cu vopsea de marcaj în doi componenţi la treceri de 
pietoni (800 mp); s-au montat denivelări artificiale în faţa trecerilor de pietoni 
(Str.Crişan); au fost executate amenajări rutiere de restricţionare a accesului 
autovehiculelor pe trotuar prin plantarea de stâlpişori în următoarele zone: B-dul M. 
Viteazul - zona trecerii de pietoni ROMINSERV, zona accesului în parcare la Sala 
Sporturilor, zona sensului giratoriu Kaufland, Str. Gh. Lazăr - zona Str. S. Bărnuţiu, 
Str. Fabricii.  
- Alte activităţi care se compun din: 

- Reamenajare platformă de joacă pentru copii 
- Reparaţii staţie de autobuz -  Str. 22 Decembrie 1989, Str.Cetăţii, Str. S. 

Bărnuţiu 
- Reparat covoare asfaltice în staţii de taxi 
- Decolmatări  canalizări, rigole  şi guri de scurgere, ridicat capace şi guri de 

scurgere, înlocuit capace, amenajat şi reparat rigole, podeţe, pe străzile: Str. 
Porolissum, Str. Cetăţii, Str. A. Baconski, Str. B. N. Antal, Str. Sf. Vineri, Str. G. 
Coşbuc, Str. Nouă, Str. Cloşca, Str. C. Coposu  

- Amenajare 431 parcări rezidenţiale.  
- Salubrizare 
Lucrările de salubrizare în municipiul Zalău au presupus:   
- Măturat mecanizat – în medie 85.000 mp zilnic (când condiţiile atmosferice permit 
efectuarea acestei lucrări) 
- Măturat manual – în medie 120.000 mp zilnic 
- Stropitul străzilor - în medie 200.000 mp zilnic (când condiţiile atmosferice permit 
efectuarea acestei lucrări) 
- Alte lucrări de întreţinere a oraşului - întreţinerea zonelor verzi, a văilor, golit cosuri 
de gunoi din oras precum şi repararea/schimbarea celor defecte 
- Depozitarea gunoiului stradal – în medie 8,2 t zilnic.   
- Zone verzi 
Lucrările efectuate pentru amenajarea zonelor verzi şi întreţinerea lor au constat în: 

- toaletat arbori: 5825 buc. 
- doborat arbori: 187 buc. 
- cosit gazon: 546.950 mp (a fost cosit în medie de 4 ori pe an) 
- tuns gard viu: 80.347 mp (a fost tăiat în medie de 5 ori pe an) 
- plantat gard viu: 2.188 ml 
- plantat arbori şi arbuşti: 468 buc. 
- plantat flori anuale şi bienale: 309.881 buc. 
- semanat gazon: 5.000 mp 
- montat jardiniere: 37 buc. 
- amenajat orăşelul copiilor, amenajat parc şi zonă verde (fântână UNICARM), 
amenajat zonă verde (sens giratoriu Kaufland). 
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10. RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE PENTRU 
CONSTRUCŢII 

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, respectiv Compartimentul Acord 
unic si Disciplina în Construcţii au rezolvat un număr de 6333 de cereri. Din 
numărul mare de solicitări  o pondere importanta au avut-o: 

-certificate de urbanism: 1707; autorizaţii de construire: 943; certificate de 
nomenclatură stradală: 300; regularizări de taxe pentru persoane fizice şi juridice: 
210 (171 persoane fizice şi 39 persoane juridice); adrese înştiinţare proprietari de 
construcţii că, la expirarea autorizaţiei de construire să efectueze recepţia şi 
regularizarea taxei: 48 persoane fizice şi 2 persoane juridice; recepţia lucrărilor de 
construcţii la stadiul fizic: 47 (44 persoane fizice şi 3 persoane juridice); referat 
pentru acceptare donatii teren- emitere de HCL: 43; referate pentru aviz de 
oportunitate (PUZ şi PUD) – emitere HCL: 24 PUZ–URI şi 1 PUD; referate pentru 
aprobare PUZ şi PUD – emitere HCL: 21 PUZ-URI şi 15 PUD-URI; procese 
verbale de trasare: 101; adeverinţe persoane fizice: 178; adeverinţe persoane 
juridice: 18; studii de atribuire denumiri stradale în cadrul PUZ-URILOR: 4; 
actualizare PUG. 

Compartimentul Acord Unic şi Disciplina în Construcţii a emis un număr de 625 
acorduri unice şi împreună cu Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului au 
întocmit 28 procese verbale de contravenţie. 

 

11. ASIGURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE ÎN MUNICIPIUL 
ZALĂU  

 
Nr.crt
. 

Indicatori 

1. ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE de către 
POLIŢIA COMUNITARĂ – total - din care: 

- pe ordine şi linişte publică

172 
 

35

 - pe comerţ stradal ilicit 7

 - pe mijloacele de transport în comun 13

 - pe disciplina în construcţii 8

 - pentru prevenirea furturilor din pieţe 12

 - pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor apte de muncă care 
apelează la  mila publică 

12 

 - pentru respectarea H.C.L. 170/2007 24

 - pentru respectarea H.C.L. 213/2008 12

 -pentru respectarea Legii 421/2002 – maşini care sunt abandonate 
sau fără stăpân 

6 
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 Din care în colaborare cu: 

 - funcţionari publici din primărie 12

 - Poliţia Naţională 5

 - alte unităţi 26

2.  ASIGURAREA MĂSURILOR DE ORDINE PUBLICĂ la 
activităţile culturale, sportive, religioase, probleme sociale – 
TOTAL: 

31 

 Număr de efective participante 78 AC

 PLANURI DE MĂSURI pentru activităţi speciale (electorale, 
delegaţii oficialităţi, etc. - TOTAL 

 

3.  intervenţii rapide, stări conflictuale aplanate 216

4.  Patrulări auto şi pedestre executate 31.286

5.  Pânde şi supravegheri operative 4.864

6. Verificări efectuate la sesizările cetăţenilor, asociaţiilor de 
proprietari, locatari 

 
 

7.  Procese verbale de îndeplinirea procedurii de afişare a proceselor 
verbale de contravenţie, refuzate a fi semnate

38 

8.  Executări mandate aducere emise de instanţele judecătoreşti -

9.  Intervenţii, parcări, parcuri, şcoli, centre comerciale, cimitire 
supravegheate de agenţii Poliţiei Comunitare

72 

10. Infracţiuni constatate 13

11.  Infractori prinşi în flagrant şi predaţi poliţiei pentru cercetări 74

12. Urmăriţi local general şi internaţional prinşi şi predaţi poliţiei 2

13. Minori depistaţi pe raza municipiului la cerşit, fugiţi de la institute 
speciale de ocrotire şi predaţi centrelor speciale

10 

14.  Cerşetori identificaţi şi sancţionaţi contravenţional 232

15.  Persoane din alte localităţi depistate pe raza municipiului care nu-şi 
justifică prezenţa, trimise la domiciliu

401 

 CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL 
din care: 

2.196 

16. 
 

- Legea nr. 61/1991- 522 
- H.C.L. 170/2007  - 1.560 
- H.C.L. 213/2008  - 23 
- H.C.L. 297/2008  - 89 
- O.G. 99/2000       - 2 
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17. Sesizarea defecţiunilor apărute la reţele edilitare din zonele de 
responsabilitate: 

- canale înfundate = 207 
- reţele apă defecte = 58 
- întrerupere iluminat public = 51 
- deversare materiale construcţie, pământ, pe partea 
carosabilă a drumului = 18 
- gropi, obstacole în partea carosabilă (capace canal lipsă, 
gropi în carosabil, căderi copaci în carosabil, altele) = 89 

 

18. Persoane depistate că au distrus mobilier urban = 20 
                  -bănci, leagăne                                 - 15 
                  -indicatoare rutiere                           -  2 
                  -coşuri gunoi amplasate pe stâlpi     -  3 
                  -containere gunoi menajer 
 

 

19. Furturi, spargeri comise pe raza de competenţă, comunicate de 
poliţie 

-chioşcuri         - 9 
-unităţi şcolare - 4 

105 

20. Procese verbale de contravenţie contestate 61

21. Valoarea amenzilor aplicate 
 

129.775

22. PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE 
SILITĂ-                      TOTAL, din care:

879 

          -la Primăria Municipiului Zalău 599

 -la alte primării 280

23. Valoarea amenzilor încasate la bugetul Consiliului Local Zalău 59.270

24. Persoane legitimate 24.348

25. Persoane avertizate 1.159 
scris

26. Plângeri, sesizări, reclamaţii înregistrate şi soluţionate 48

27. Persoane primite în audienţă 10

28. PLÂNGERI, SESIZĂRI ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA 
ANGAJAŢILOR                                           POLIŢIEI 

COMUNITARE, din care: 
-confirmate 

       -neconfirmate -1

1 
 
 
 

 
29. 

 
Materiale publicate în mass-media 54
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La sediul Poliţiei Comunitare funcţionează 24 din 24 ore dispeceratul 

serviciului unde se primesc sesizările telefonice ale cetăţenilor, constatările agenţilor 
comunitari în zonele de responsabilitate cu privire la existenţa unor stări de pericol 
(obstacole în carosabil, capace de canalizare lipsă, canale înfundate etc.) şi care sunt 
evidenţiate în registrul special înfiinţat în acest scop. 

În cursul anului 2008 au fost primite 2.162 apeluri telefonice de la cetăţeni care 
au fost soluţionate de către agenţii Poliţiei Comunitare 1.124. Restul de 1.038 au fost 
transmise telefonic dispeceratelor I.R.E., A.D.P., Regia Apă Canal pentru a interveni 
şi soluţiona aspectele sesizate. 
 

II. EVIDENŢA, VALORIFICAREA ŞI GESTIUNEA EFICIENTĂ A  
BUNURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ A 
MUNICIPIULUI ZALĂU  
Obiective principale:  
1. Reglementarea situaţiei juridice şi înscrierea în evidenţele de C.F. a bunurilor 
proprietate publică/privată a Municipiului Zalău. 
2. Identificarea şi evidenţa bunurilor proprietate privată a municipiului Zalău. 
3. Instrumentarea procedurilor de atribuire a Locuinţelor ANL, a subvenţiilor pentru 
construirea de locuinţe pentru tineri şi a procedurii de reabilitare termică. 
4. Urmărirea tuturor tipurilor de contracte (concesiune, închiriere, folosinţă, 
administrare, etc.) şi menţinerea unei baze de date actuale privind evidenţa 
contractelor, înregistrarea corectă şi la timp pe baza documentelor justificative în 
aplicaţia Contracte (urmărirea executării contractelor).  
5. Valorificarea, în baza hotărârilor de Consiliu Local, a imobilelor aflate în 
proprietatea Municipiului Zalău, cu excepţia celor date în administrarea altor unităţi. 
6. Urmărirea încasării chiriilor/redevenţei - a creanţelor izvorâte din contractele aflate 
în derulare.   
7. Monitorizarea realizării veniturilor din chirii şi redevenţe urmărindu-se creşterea 
încasărilor prin administrarea eficientă a bunurilor - (procedându-se la identificarea 
tuturor terenurilor din Mun. Zalau utilizate ilegal de persoane fizice şi juridice). 
Pentru îndeplinirea acestor misiuni, în 2008 au fost efectuate următoarele 
activităţi: 
1. În cadrul Serviciului Patrimoniu, Asociaţii de Proprietari, în cursul anului 2008  au 
fost înregistrate 2702  adrese, cereri şi sesizări. 
2. Au fost promovate un număr de 55 proiecte de hotărâri în vederea analizării şi 
aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Zalău ce au avut ca obiect 
concesionarea, închirierea, vânzarea, transmiterea sau retragere din administrare / 
folosinţă a unor imobile, înscrierea în domeniul public sau privat, instrumentarea 
procedurilor privind administrarea locuinţelor sociale/ANL din mun. Zalău. 
3. Îndrumarea asociaţiilor de locatari - Activitatea de coordonare a asociaţiilor de 
proprietari a urmărit îndeplinirea următoarelor atribuţii: 
- ţinerea evidenţei şi legătura cu asociaţii de proprietari din municipiul Zalău - sunt 
înregistrare 85 de asociaţii de proprietari 
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- îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari, acordând consultanţă 
economică şi juridică 
- îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari pentru reorganizarea în asociaţii de 
proprietari; 
- îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în îndeplinirea obligaţiilor legale 
de întreţinere şi reparare a construcţiilor şi locuinţelor, reabilitarea termica a acestora 
4. A fost continuată procedura privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor 
proprietate publică sau privată a Municipiului Zalău, în acest sens colaborându-se cu 
experţi autorizaţi. 
Patrimoniul administrat la 31 decembrie 2008: 
1. Locuinţe:                   

a) Locuinţe din fond locativ de stat                  31      
b) Locuinţe sociale       98 
c) Locuinţe de serviciu      21 
d) Locuinţe excepţionale        9 
e) Locuinţe de necesitate      19 
f) Locuinţe ANL       45 

2. Spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă:   
a) spaţii comerciale, prestări de serviciu sau alte activităţi comerciale:              19 
b) spaţii pentru activităţi ale organizaţiilor neguvernamentale:                           16 
c) sedii ale partidelor, organizaţiilor politice sau ale minorităţilor naţionale:    11 
În cursul anului 2008 s-au vîndut 5 locuinţe conform Legilor 61/1990, 85/1992 şi 
76/1994 situate în Zalău şi un număr de 3 spaţii situate în bloc SCCM – prin licitaţie 
publică.   
 
ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE 
 Elemente de investitii - reparatii, amenajari si dotari: 
          1. La Stadionul Municipal, in conformitate cu prevederile Bugetului pe anul 
2008, au fost executate lucrari de reparatii si zugraveli la vestiarele, salile de 
antrenamente pentru lupte si tenis de masa de la etajul intai, la casa scarii si tunelul de 
iesire la tribuna oficiala si la culoarele de acces. Au fost montate usi la vestiarele si 
grupurile sociale de la etajul intai si la intrare (usa termopan). A fost refacuta complet 
sauna, atat incaperea cat si dispozitivul termic. Totalul cheltuielilor de intretinere si 
reparatii a fost  de 29.881,79 lei, tva inclus. 

Au fost achizitionate doua tabele de afisaj rezultate pentru atletism, podium 
pentru premiere, instalatie de sonorizare, doua porti de fotbal fixe, cu plase si doua 
porti de fotbal mobile, rulete, steaguri de arbitraj, in valoare totala de 90.700,47 lei, 
cu tva. 

2.  La Sala Sporturilor, in coformitate cu prevederile Bugetului pe anul 2008, 
au fost executate lucrari de reparatii la instalatia de canalizare, instalatii electrice, 
dusumea (chituit, slefuit, vopsit), pardoseli din parchet stratificat si gresie, cuiere si 
lambriuri vestiare. Au fost inlocuite bateriile pentru dusuri si lavoare din bai si s-au 
efectuat lucrari de zugraveli si vopsitorii la vestiare. Totalul cheltuielilor de 
intretinere si reparatii a fost de 21.797,00 lei, tva inclus. 
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Au fost achizitionate: o tabela de scor electronica, o bicicleta ergonomica, o 
banda de alergare, plase pentru portile de handbal, o perdea de camuflaj, un aparat de 
sudura monofazic, un polizor electric, o trusa scule si mocheta pentru protectia 
suprafetei de joc, in valoare totala de 45.502,00 lei, cu tva. 

3.  La  Baza de tenis, in conformitate cu prevederile Bugetului pe anul 2008, 
au fost efectuate lucrari de reparatii la reteaua de apa din incinta bazei sportive si a 
tribunelor si a fost refacuta suprafata de zgura a terenurilor de joc. Totalul 
cheltuielilor de intretinere si reparatii a fost de 12.337,78 lei, cu tva . 

Au fost achizitionate doua boilere electrice, doua calorifere electrice, perii de 
nivelare, furtune de apa si sapte fileuri de tenis de camp, in valoare totala de 7.084,02 
lei, cu tva. 
Gradul de ocupare si utilizare a bazelor sportive. Venituri realizate. 

1.  La Stadionul Municipal, activitatile competitionale si de antrenamente au 
fost desfasurate de catre sportivii de performanta legitimati la urmatoarele cluburi: 
CSM Armatura Zalau,  SC FC Zalau, CS Viitorul Zalau, C.Sp.Scolar Zalau, L Sp 
Zalau, CS Vidalis Zalau, in baza Contractelor de comodat incheiate intre Primaria 
Municipiului Zalau si acestea. Astfel, un numar de aproximativ 200 sportivi si-au 
desfasurat zilnic activitatea beneficiind de spatiile de antrenament sau competitie si 
de baza de recuperare, in baza programelor de activitate aprobate de catre Primaria 
Municipiului. In anul 2008, nefiind inregistrate cereri pentru desfasurarea sporturilor 
de recreere sau pentru inchirierea unor spatii, nu au fost realizate venituri. 

2.  La Sala Sporturilor, au desfasurat activitati de antrenament si 
competitionale, sportivi de performanta legitimati la urmatoarele cluburi: HC Zalau, 
handbal feminin, CS REMAT Zalau, volei masculin, CSS Zalau, volei masculin 
juniori I, handbal feminin juniori I, lupte, CSM Armatura Zalau, box, lupte, atletism, 
tenis de masa, in baza Contractelor de comodat incheiate intre Primaria Municipiului 
Zalau si acestea. In baza solicitarilor inregistrate, a fost aprobata, pe baza de program, 
contracost, desfasurarea unor activitati sportive de recreere sau a altor activitati (de 
inchiriere spatii pentru expozitii sau intruniri). Pentru acestea au fost percepute chirii 
orare la preturile stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 142 din 26.05.2008, 
veniturile realizate fiind in suma de 33.460,85 lei cu tva. 

3.  La Baza de tenis, au desfasurat activitati de antrenament si competitionale 
de performanta 21 sportivi legitimati la CSM Armatura Zalau si 23 sportivi de la 
Palatul Copiilor, tot in baza Contractelor de comodat. Sportul de agrement a fost 
practicat pe baza de abonament sau inchirieri cu ora, inregistrand un grad de ocupare 
a bazei sportive in proportie de 77% din timpul astfel afectat. Veniturile totale 
realizate au fost in suma de 26.594,0 lei, cu tva. 

 
 

III. URMĂRIREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT DIN MUNICIPIU  

Prin compartimentul de specialitate al primăriei au fost anulate 12 autorizaţii pentru 
executarea serviciului public de transport persoane / bunuri în regim de taxi şi 12 
autorizaţii taxi din rândul taximetriştilor independenţi care au trecut la categoria 
operatorilor de transport. În 2008 au mai fost emise 12 autorizaţii pentru executarea 
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serviciului public de transport persoane / bunuri în regim de taxi şi 12 autorizaţii taxi 
pentru operatorii de transport nou înfiinţaţi.  

Au fost anulate 4 autorizaţii pentru executarea serviciului public de transport 
persoane / bunuri în regim de taxi şi 4 autorizaţii taxi din rândul taximetriştilor 
independenţi care au înfiinţat Întreprinderi Familiale. Au fost emise 4 autorizaţii 
pentru executarea serviciului public de transport persoane / bunuri în regim de taxi şi 
4 autorizaţii taxi pentru Întreprinderi Familiale. 
La solicitarea operatorilor de transport în regim de taxi sau a taximetriştilor 
independenţi au fost modificate 21 de autorizaţii taxi pe motiv de schimbare a 
autoturismului şi au fost emise un număr de 215 certificate de înregistrare pentru 
vehicule lente. 
Activitatea de control a presupus efectuarea unui număr de 21 controale asupra 
activităţilor de taximetrie şi transport în comun în cadrul cărora au fost întocmite 9 
procese verbale de contravenţie în valoare de 2500 lei. 
 
IV. INVESTIŢIILE  REALIZATE ÎN MUNICIPIUL ZALĂU ÎN 2008 
In cursul anului 2008, Serviciul Investitii, Achizitii Publice a derulat activitati de 
realizare a programului de investitii aprobat prin bugetul local, a programului de 
reparatii curente si capitale la imobile aflate in patrimoniul municipiului Zalau, a 
programului de lucrari aprobate a fi executate de catre  S.C. Uzina Electrica S.A. 
Zalau in cadrul redeventei datorate concesiunii serviciilor publice, a programului de 
lucrari aprobate a fi executate de DGADP Zalau precum si a programului de achizitii 
de produse si dotari. 
Potrivit listei de investitii aprobate pe anul 2008, lucrarile de investitii in continuare 
cap (A) s-au ridicat la suma de 3372,89 mii lei, lucrarile de investitii  noi cap ( B) la 
suma de 13.761,38 mii lei  si alte cheltuieli de investitii cap  (C) la suma de  6.393,13 
mii lei  conform Anexei I.  
         Din cap C, lista cu studiile realizate in 2008 are o valoare totala 1.149,28 mii lei 
conform Anexelor II, III, IV din care:  

‐ studii primarie 827,38 mii  lei  
‐ studii unitati de invatamant 280,25mii  lei  
‐ studii transport ( DGADP) 41,65 mii lei.  

 Lista cu lucrarile  de reparatii capitale execute de S.C. Uzina Electrica S.A. 
Zalau cu o valoare totala  700,46 mii lei in cadrul redeventei pe anul 2008 este cea 
conform Anexei  V. 

Lista cu dotari si mijloace fixe pe anul 2008 cu o valoare totala de 2081,90 mii 
lei este cea conform Anexei VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII. 

Lucrarile de reparatii curente  la imobile aflate in patrimoniul municipiului 
Zalau sunt in valoare de 92,3 mii lei. 

Lucrarile de reparatii curente la unitatile de invatamant din municipiul Zalau 
sunt in valoare de  671,64 mii  lei.  

Lucrarile executate de DGADP Zalau in cadrul programului de reparatii strazi 
au fost in valoare de 6.018,56 mii  lei si aceste lucrari sunt cuprinse in Anexa. 
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V. ACTIVITATEA CU CARACTER JURIDIC, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
LOCALĂ  
În anul 2008 au avut loc un nr. de 16  şedinţe ale Consiliului local al municipiului 
Zalau  din care:     -11 sedinte  ordinare   
                              - 5  sedinte extraordinare. 
 In cadrul acestor sedinte au fost adoptate  un nr. de 385 hotărâri dintre care  90  cu 
caracter normativ, iar 295 cu caracter  individual. Au fost supuse dezbaterii 
Consiliului Local al municipiului Zalău în cele 16 şedinţe ordinare şi extraordinare 
următoarele materiale de şedinţă: 
             -  Proiecte de hotărâri 404 (din care 397 - iniţiate de primar şi 7 - de consilieri 
locali ). Cetăţenii nu au avut în anul 2008 iniţiative legislative. 
            - 16 Informări  
            - 6 Rapoarte de activitate a serviciilor / instituţiilor subordonate Consiliului 
Local. 

Cu titlu informativ, Consiliul Local al Municipiului Zalau a adoptat hotarari in 
urmatoarele domenii de activitate: 
1. Aprobarea unor  documentatii  tehnico - economice  - 16 
2. Hotarari privind modificarea, rectificarea bugetului local, precum si alocarea de 
sume de la bugetul local   -   58 
3. Alocare sume din serviciul taxe speciale - 12                                
4. Administrarea domeniului public si privat al Municipiului Zalau - 31 
5. Atribuire, schimburi de terenuri in baza legilor fondului funciar, concesionari, 
inchirieri, donatii - 106 
6. Aprobare documentatii de amenajare a teritoriului, PUZ-uri si PUD-uri - 44 
7. Atribuirea de denumiri de strazi, institutii publice -  5 
8. Organizarea si functionarea aparatului de specialitate -  39 
9. Aprobarea locuintelor ANL si a locuintelor sociale – 10 
10. Acordare sporuri personalului din aparatul de specialitate – 9 
11. Asocieri parteneriat sau proiecte de protocol ale Consiliului Local Zalau -19 
12. Servicii publice  -  36. 
Toate aceste şedinţe au fost publice, iar presa locală,  respectiv persoanele interesate, 
au avut acces la dezbaterile Consiliului Local. 
         
Tot în 2008, Consiliul Local al municipiului Zalău a adoptat 90 hotărâri cu caracter 
normativ. În această perioadă au fost emise de către Primarul municipiului Zalău un 
nr. de 12.193 de dispoziţii vizând constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, 
suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, convocarea Consiliului Local la 
sedinte ordinare si extraordinare, instituirea  curatelei, acordarea de indemnizaţii de 
susţinere, acordare contravaloare trusou pentru nou născuti, acordare sprijin financiar 
la constituirea familiei, virări de credite, acordare - modificare a ajutoarelor de 
incalzire, etc. 
In anul 2008, Consiliul Local, Primaria municipiului Zalau, Primarul, respectiv 
Comisia Locala de Fond Funciar au fost citati  in judecata in 482   litigii, astfel: 

- contestaţii împotriva dispoziţiilor  privind aplicarea Legii 10/2001 - 7 dosare  
- contestaţii în materie  de fond funciar - 138 dosare 
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- acţiuni în contencios administrativ - 31 dosare 
- plîngeri contavenţionale împotriva  proceselor verbale de contraventie - 120 

dosare  
- contestaţii impotriva masurilor de executare silită, actiuni privind impozitele 

si taxe locale - 30 dosare  
- cereri de creanţă in dosare lichidare, faliment, reorganizare si dosare de 

dizolvare - 60 dosare   
- plangeri penale -  2 dosare 
- alte procese civile - 94 dosare. 

Din aceste 482 dosare instrumentate, modul de soluţionare se prezintă astfel: dosare 
soluţionate definitiv şi irevocabil în cursul anului 2008 - 196 din care: 168 favorabil,  
28 nefavorabil, iar 286 de dosare sînt în curs de soluţionare. 
La nivelul întregii activităţi de instanţă pe anul 2008, instituţia noastră nu a fost 
obligată de instanţa de judecată la plata nici unei despăgubiri, daune datorate 
defectuoasei sau întârzierii nejustificate a efectuării unor demersuri ce cad în sarcina 
autorităţilor locale. 
 
VI. ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL ŞI TRANSPARENŢA 
DECIZIONALĂ 
Obiective: facilitarea participării directe a cetăţenilor la procesul de  luare a deciziilor 
administraţiei locale; asigurarea accesului gratuit şi permanent la informaţie, atât din 
domeniul administratiei  locale cât şi din alte domenii de activitate; scurtarea timpului 
şi a efortului afectat de cetăţean unei probleme personale sau comune unui grup; 
evitarea stresului cetăţeanului, generat de cele mai multe ori  de imposibilitatea de a 
depista modalitatea de obţinere a unor drepturi legale sau informatiile, institutia, 
serviciul sau persoana care îi poate rezolva problema; crearea unor relaţii de 
colaborare cu alte instituţii publice; asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii 
Consiliului Local, preluând reclamaţiile, sugestiile sau sesizările cetăţenilor cu privire 
la planuri sau proiecte noi  pe care primăria intenţionează să le rezolve; oferă relaţii 
privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize, acorduri care potrivit legii, 
intră în competenţa Primăriei sau Consiliului Local, centrul asigurand serviciile 
legate de prelucrarea acestor documente în vederea soluţionării, scutindu-l pe 
cetătean de eforturi suplimentare; asigură întreaga activitate privind audienţele la 
conducerea executivă. 
În anul 2008 s-au înregistrat în registratura institutiei un numar de  63.479 de acte. 
Situaţia audienţelor acordate în cursul anului 2008 se prezintă astfel: Primarul 
Municipiului Zalău  - Căpîlnaşiu S. V. Radu  - 362 audienţe, Secretarul 
Municipiului Zalău  - Potroviţă Stelian - 87 audienţe, în perioada ianuarie – iunie 
2008 - viceprimarul  -  Onorica Abrudanu - 357 audienţe,                
viceprimarul  - Dorel Labo - 41 audienţe, în perioada iulie- decembrie 2008 - 
viceprimarul - Coţa Gabriela Daniela  -  149 audienţe, viceprimarul    Sojka 
Atila - 109 audienţe.  
În anul 2008  nu au existat reclamatii administrative sau plangeri adresate instantei de 
contencios administrativ cu privire la modul de solutionare a solicitarilor depuse in 
baza Legii nr. 544/2001. 
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Au fost anunţate public prin publicare in mass media locala si prin afişare la sediul 
instituţiei  un nr. de 37 proiecte de acte normative. In temeiul transparentei 
decizionale prevazute de Legea nr.52/2003 au fost facute publice ordinile de zi pentru 
cele 16 sedinte ordinare si extraordinare ale Consiliului Local, precum si un numar de 
37 proiecte de acte normative. 

De asemenea s-a procedat la publicare in presa locala -103 hotarari, prin afisare 
la sediul institutiei a unui numar de  89 hotarari ale Consiliului Local şi în Monitorul 
Oficial al judeţului un număr de 48 hotărâri. 

Un aspect deosebit în ceea ce priveste posibilitatea consultarii, atât a 
Proiectelor de Hotărâri în perioada prealabilă adoptării pentru a se crea posibile 
formulări de sugestii, cât şi a hotararilor adoptate de Consiliul Local este acela că ele 
sunt publicate in permanenta pe site-ul oficial  al primariei - www.zalausj.ro 

In anul 2008  au fost primite din partea persoanelor juridice propuneri privind 
reglementarea transportului local în comun din municipiul Zalău.  De asemenea, în 
conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările ulterioare, procesele verbale întocmite cu ocazia şedinţelor publice ale 
Consiliului Local, ordinare şi extraordinare sunt publicate pe site-ul oficial al 
primăriei.  
 SITUATIE PROCEDURA TRANSPARENTA - 2008 

 
Nr.cr

t. 
Denumire 

proiect 
Data publicarii Data si nr 

adoptarii HCL 
Observ. 

1 PUD VEDINAS 
si BUTCOVAN 

15.01.2008 
Salajeanul+afisare+s

ite

HCL 
nr.27/14.02.200

8

 

2 PH modificare 
tarife canalizare 

30.01.2008 
Salajeanul+ site 

+afisare

HCL 
nr.53/10.03.200

8

 

3 PH Regulament 
salubrizare  

(AVE) 

31.01.2008 
Salajeanul+site 

+afisare

HCL 
nr.55/10.03.200

8

 

4 PUZ Mare 
Comp-Valea 

Mitii 

6.02.2008  HCL 
65/10.03.2008 

Avizat prin 
HCL 

nr.55/2006
5 Regulament Taxi 7.02.2008 

Salajeanul+site 
+afisare

HCL 
nr.57/10.03.200

8

 

6 Reg. salubrizare 
stradala 

(DGADP)

15.02.2008-
Salajeanul+site 

+afisare

HCL 
nr.55/10.03.200

8

 

7 Buget 14.02.2008 HCL 
nr.17/14.02.200

8 

Dezbatere 
publică în 
sedinţa din 
14.02.2008-
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înainte de 
aprobare

8 PUZ CITY 
PLAZA  

Salajeanul 
26.02.2008, 
28.02.2008, 

3.03.2008, afisare la 
sediu-22.02.2008, 
site-25.02.2008,

HCL 
nr.77/7.04.2008 

Avizat prin 
HCL nr.134/7 

mai 2007 

9 PUZ ACTIV 
INVEST 

Sălăjeanul 
24.03.2008, afisare 
şi site-21.03.2008

HCL 
nr.151/26.05.20

08

Avizat HCL 
nr.62/10.03.20

08
10 PUD Ciupe Liviu 

Ciprian
Salajeanul-7.04.2008 HCL 

109/12.05/2008 
 

11 PUD Arba Ioan Salajeanul-7.04.2008 HCL 
110/12.05.2008 

 

12 PUD Pop Cornel Salajeanul-7.04.2008 HCL 
112/12.05.2008 

 

12 PUD -Total AS Salajeanul 
15.04.2008-
afisare+site

HCL 
113/12.05.2008 

 

13 PUD Botofan Salajeanul 
15.04.2008-
afisare+site

HCL 
111/12.05.2008 

 

14 PUZ Ardelean 
Ovidiu Adrian 

Salajeanul 
21.04.2008, 
afisare+site

HCL 
nr.155/26.05.20

08

Avizat HCL 
nr.62/10.03.20

08
15 Impozite si taxe 

2009 
Salajeanul 
26.04.2008

HCL 
144/26.05.2008 

 

16 Taxa dispecerat 
taxi 

Comunicat cu 
dispeceratele si 

afisat la sediu si pe 
site 

HCL 
148/26.05.2008 

 

17 PUD SC IANUS 
SRL 

Salajeanul 10 mai 
2008, site si afisare 

HCL 
nr.170/7.07.200

8

 

18 PUD 
SERVCONSULT 

Salajeanul 6 mai 
2008, site si afisat la 

sediu

HCL 
nr.171/7.07.200

8

 

19 PUZ Locuinţe şi 
Birouri Str. BP 
Haşdeu-POP 
SORINEL şi 
MARCELA 

Salajeanul 23 mai 
2008, afisare, site 

HCL 
nr.169/7.07.200

8 

Avizat HCL 
114/12.15.200

8 

20 PUZ EURO Salajeanul 9, 11, 13 HCL Avizat HCL 
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ACTIV iunie 2008,  nr.172/7.07.200
8

144/12.05.200
8

21 PUD locuinte 
colective 

Bacovia-Caraba 
Corina 

Salajeanul 3 iulie 
2008 

HCL 
258/15.09.2008 

 

22  PUZ Parc 
industrial Zalau 

Nord-
ANDMARC  

Salajeanul 14,16,18 
iulie 2008 

  

23 Regulament 
Parcuri de joaca 

Salajeanul 25 iulie 
2008, site si afisare 

HCL 
nr.213/27.08.20

08

 

24 Modificare tarife 
AVE 

Salajeanul 25 si 28 
iulie 2008, site si 

afisare

HCL 
nr.211/27.08.20

08

 

25 Ajustare tarife 
UE Zalau 

Salajeanul 12 
septembrie 2008 

HCL 
nr.272/13.10.20

08

 

26 PUZ la Douji-
Hîrza 

Sălăjeanul 15,17,19 
sept.2008 

HCL 
nr.281/13.10.20

08

Avizat 89 din 7 
aprilie 2008.       

 
27 PUZ Ansamblu 

de locuinte 
Sarmaş 1 şi 2 

Cojan 

Sălăjeanul 15,17,19 
sept.2008 

HCL 
nr.279/13.10.20

08 

Avizat HCL 
nr. 88 din 7 
aprilie 2008 

28 PUZ Ansamblu 
cladiri mixte, 

locuinte si 
comert, Mihai 
Viteazul nr.71-

Multicom

Sălăjeanul 15,17,19 
sept.2008 

 Avizat HCL 
nr. 158 din 26 
mai 2008 

29 PUZ Casa 
Familială 

D+P+M, Str. 
Mihai Eminescu-

Rus Ioan

Sălăjeanul 15,17,19 
sept.2008 

280/13.10.2008 Avizat HCL 
nr. 156 din 26 

mai 2008 

30 Regulament 
RECLAMA 

Salajeanul 25 
sept.2008, afisare, 

site

297/30.10.2008  

31 PUZ ansamblu 
rezidenţial-

locuire, comerţ 
servicii- zona 

Sălăjeanul, 9,10şi 13 
oct.2008 

325/24.11.2008 Avizat prin 
HCL nr.40 din 

14.02.2008 
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Brădet (SC 
GRUP 2 SRL) 

32 PUZ Locuinţe 
unifamiliale P-

P+2, str. 
Pădurii(Cerneştea

n) 

Sălăjeanul, 9,10şi 13 
oct.2008 

322/24.11.2008 Avizat prin 
HCL nr.131 
din 12 mai 

2008 

33 PUZ LIGGET Sălăjeanul, 10,12 si 
14 nov.2008

359/18.12.2008 289/13.10.200
8 

34 PUZ 
SHOWROOM 
AUTOTREND 

Sălăjeanul 26,28  
nov.2008,02.12.2008

 284/13.10.200
8 

35 TARIFE 
DORALEX 

Sălăjeanul, 28 
nov.2008

  

36  PUZ PARC 
INDUSTRIAL 
NORD-CZELL  

Sălăjeanul 19,22,24 
decembrie 2008  

 Aviz HCL 
nr.8/21.01.200

8
37 PUD PENNY 

MARKET 
Sălăjeanul 24 

decembrie 2008  
 Aviz de 

oportunitate 
371/18.12.200

8
 
 
VII. ACTIVITATEA DE CONSTITUIRE/GESTIONARE A BUGETULUI 
LOCAL 

Din situaţia încasări venituri la data  de 31.12.2008 rezultă că prevederile bugetare 
la data de 1.01.2008 au fost de 109.998  mii lei,  iar la data de 1.12.2008, după 
efectuarea tuturor rectificărilor, au fost de 119.954,99 mii lei,  din care: valoarea 
încasărilor la data de 31.12.2008 au fost de 115.068,90 mii lei, în procent de  95,93 
%.  

În cursul anului 2008, situaţia bugetului a suferit unele modificări faţă de situaţia 
iniţială. Redăm mai jos, pe principalele surse de venituri, evoluţia Bugetului pe anul 
2008: 

SPECIFICAŢIE Buget 
la 01.01.2008 

Buget la 

31.12.2008 

Diferenţe 

 +/- 

Venituri totale 109.998,00 119.954,99 +9.956,99 

Venituri proprii 61.035,00 59.092,93 1.942,07 

Venituri curente 109.145,00 90.442,43 +8.326,43 

Venituri fiscale 99.810,00 84.336,99 +7.386,25 

- venituri de la 
populaţie 

5.440,00 5.440,00 0 
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(din impozit pe 
clădiri , teren şi 
auto) 

- venituri  PJ (din 
impozit pe clădiri, 
teren şi auto) 

9.931,00 10.411,00 +480,00 

Venituri din capital  220,00 407,42 187,42 

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

32890,00 33.502,00 +612,00 

Sume alocate de 
Consiliul Judeţean 
pentru echilibrarea 
bugetului local 

269,00 315,00 +46,00

Venituri notariale, 
judecăt.  

800,00 270,27 -519,73 

Sume defalcate din 
TVA pentru 
învăţământ 

47.413,00 47.562,00 +149,00 

Sume defalcate din 
TVA pentru 
echilibrare 

896,00 9400,00 +8.504,00 

Venituri nefiscale 
(concesiuni, 
închirieri, 
extrajudiciare 
amenzi etc.) 

9.335,00 6.996,98 -2.338,02 

Donaţii şi 
sponsorizări 

0 130,73 +130,73 

 

 

În structura bugetului, pe lângă veniturile din impozite şi taxe, mai sunt 
cuprinse: venituri din capital în sumă de 407,42mii lei,  prelevări de la bugetul de stat 
(cote defalcate din impozitul pe venit 33.187,00 mii lei, sume alocate de Consiliul 
Judeţean pentru echilibrare 315,00 mii lei, din care se scad sumele defalcate din TVA  
pentru învăţământ 47.562,00 mii lei, sumele defalcate din TVA pentru drumuri 21,00 
mii lei, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 9400,00 mii 
lei), sumele defalcate din TVA pentru programul de dezvoltare a infrastructurii în 
sumă de 233,00 mii lei.  

 Activitatea de impuneri şi încasări se regăseşte în  structura “BUGETULUI 
DE VENITURI” la poziţia – VENITURI PROPRII —  Prevederile bugetare la 
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venituri proprii, la început de an 2008 au fost de 61.035, mii lei, iar la data de 
31.12.2008 au fost de 59.092,93 mii lei.    

Realizările la veniturile proprii au fost în sumă de 54.916,24 mii lei,  care 
reprezintă un procent de 92,93 %, comparativ cu  datele înregistrate la  data de 
31.12.2008, ceea ce ca şi sumă reprezintă o nerealizare de 4.176,69  mii lei. 
Nerealizarea acestei surse a fost generată de faptul că începând cu 01.07.2008, a fost 
retrasă sursa de venituri care se realiza din taxe notariale şi care a devenit sursă la 
bugetul de stat. 

Realizările la veniturile curente au fost de 111.916,67 mii lei faţă de 
prevederi care au fost în sumă de 116032,30 mii lei, reprezentând un procent de 
96,45%. Nerealizările în sumă absolută reprezintă 4.115,63 mii lei, dar se constată o 
îmbunătăţire substanţială a încasărilor, pentru că în comparaţie cu anul 2007, 
procentul de neîncasare s-a redus cu 58,87%, la încasarea veniturilor curente. 

Prezentarea prevederilor şi a realizărilor se  va efectua comparativ cu datele 
din balanţa listată din aplicaţia IMPOTAX la 31.12.2008, care corespunde cu datele 
înregistrate în contabilitate. 

 

Nr  

cr. 

Specificaţie Prevederi 
Mii lei  
An 2008

Realizări 
Mii lei  
An 2008

Diferenţe 

  + / - 
mii lei  

% 

1  
Impozite şi taxe de 
la populaţie 
(clădiri, teren şi 
auto) 

5.832,23 4.492,30 -1.339,93 77,03 

2 
Impozite şi taxe de 
la persoane juridice 
(clădiri, teren şi 
auto) 

11.926,81 9.041,01 -2.885,80 75,80 

3 Venituri din capital 
407,42 339,15 -67,27 83,24 

4 
Impozit pe 
veniturile din 
transferul 
proprietăţii  

0 5,87 +5,87  

5 
Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

33.187,00 32.387,72 -799,28 97,59 

6 
Sume alocate de 
Cons. Jud. pentru 
echilibrarea 
bugetului local 

315,00 314,17 -0,83 99,74 

7 
Impozite indirecte 
(taxe judiciare, 

780,75 740,86 -39,89 94,89 
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notariale,  
extrajud.) 

8 Sume 
defalcate din 
TVA pentru 
învăţământ  

47.562,00 47.554,85 -7,15 99,98 

9 Sume defalcate 
din TVA pentru 
energie termică şi 
electrică 

0 0 0 0 

10 Sume defalcate 
din TVA pentru 
echilibrare 
bugetelor locale 

9.400,00 9.400,00        - 100,00 

11 Venituri 
nefiscale(amenzi, 
concesionări , 
închirieri, taxe 
extrajudiciare de 
timbru şi alte 
venituri de la 
instit. publice) 

6.996,98 6.282,87 -714,11 89,79 

1
2 

Vânzări de bunuri 
şi servicii  

3.361,73 2.356,58 -1.005,15 70,10 

1
3 

 TOTAL – 
venituri   

119.954,99 115.068,90 -4.886,09 95,93 

 
ANALIZA PE SURSE DE VENITURI  
A. – PERSOANE JURIDICE -  
 
Raportul se incheie pe baza Situatiei debite si incasari Juridice – pentru luna 
Decembrie 2008 ( Anexa  0) 
Impozitul pe cladiri 
La data de 01.01.2008 s-a inregistrat o obligatie fiscala in valoare totala de 
18.985.624,70 lei, in urmatoarea structura: Debit an 2008-17.653.024 lei 
              Ramasita        -1.133.085,26 lei 
              Majorari         -188.438,79 lei 
              Penalitati        -11.076,65 lei 
La data de 01.01.2008, valoarea debitului este compusa din impozitul pe cladiri 
determinat cu cota de 1,4%  pentru cladirile reevaluate si 12% pentru cladirile 
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nereevaluate. In cursul anului 2008 agentii economici au procedat la reevaluarea 
cladirilor ceea ce a condus la redimensionarea impozitului, in sensul maririi valorii de 
inventar a cladirilor si calcularea impozitului cu cota de 1,4% in loc de 12%. Aceste 
operatiuni au determinat o modificare in minus a impozitului cu suma de 10.373.992 
lei. 
La data de 31.12.2008, valoarea finala a obligatiei fiscale, rezultata in urma 
modificarilor care au avut loc in masa impozabila  a fost de 9.168.800 lei in 
urmatoarea structura:   debit real 2008 - 7.568.616, 14 lei 
                            Bonitate acordata - 85.771,75 lei 
                            Ramasita - 964.527,57 lei 
                            Majorari  - 700.566,85 lei 
                            Penalitati - 20.862 lei 
Din aceasta valoare, in cursul anului a fost incasata suma de 6.828.660 lei, ramanand 
neincasata suma de 2.340.140 lei. (anexa nr.1) 
Obligatia fiscala neincasata are urmatoarea structura: 
1. Agenti economici in procedura falimentului: 703.192,90 lei. (anexa nr. 2 - evidenta 
acestor agenti economici). 
2. Agenti economici in litigiu pentru suma de : 780.107 lei (anexa nr. 3) 
3. Agenti economici cuprinsi in procedura de executare silita pentru suma de 856.840 
lei (anexa nr. 1)  
Situatia agentilor economici care sunt in functiune si au restante la impozitul pe 
cladire se va preda serviciului de executare silita pentru declansarea procedurii de 
executare silita.  
 
 Impozitul pe teren intravilan 
La data de 01.01.2008 s-a inregistrat o obligatie fiscala in valoare totala de 
621.510,35 lei, in urmatoarea structura:  debit 2008 -514.508 lei 
                            Ramasita  - 82.996,94 lei 
                            Majorari  - 22.916,75 lei 
                            Penalitati  -1.088,66 lei. 
La sfarsitul anului 2008, datorita miscarilor din baza impozabila, obligatia fiscala s-a 
stabilizat la valoarea  totala de 792.185,21 lei. 
In cursul anului a fost incasata suma totala de 615.854.31 lei, ramanand neincasata 
suma totala de 176.330,90 lei (anexa 4)  in urmatoarea structura: 
1. Agenti economici aflati in procedura falimentului: 60.583 lei (anexa nr. 5) 
2. Agenti economici in litigiu (Fortuna 8.613 lei) 
Situatia agentilor economici care sunt in functiune si care au restante la impozitul pe 
teren se va preda spre declansarea procedurii de executare silita. 
 
 Impozitul pe terenul extravilan 
La data de 01.01.2008 s-a inregistrat o obligatie fiscala in valoare totala de 8.929 lei, 
in urmatoarea structura:            Debit 2008 - 6.556lei 
             Ramasita -1.872 lei 
             Majorari - 501 lei 
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La sfarsitul anului 2008, datorita miscarilor din baza impozabila, obligatia fiscala s-a 
stabilizat la valoarea  totala de 10.022 lei. 
In cursul anului a fost incasata suma totala de 9.326 lei, ramanand neincasata suma 
totala de 696 lei (anexa 6). 
Situatia agentilor economici care sunt in functiune si care au restante la impozitul pe 
terenul extravilan se va preda spre declansarea procedurii de executare silita. 
 
 Impozitul pe mijloacele de transport <12 to 
 
La data de 01.01.2008 s-a inregistrat o obligatie fiscala in valoare totala de 1.337.899 
lei, in urmatoarea structura:  debit 2008 -1.074.529lei 
         Ramasita  - 190.008 lei 
         Majorari  - 68.799 lei 
         Penalitati  -4.563 lei. 
La sfarsitul anului 2008, datorita miscarilor din baza impozabila, obligatia fiscala s-a 
stabilizat la valoarea  totala de 1.419.849 lei. 
In cursul anului a fost incasata suma totala de 1.121.229 lei, ramanand neincasata 
suma totala de 298.620lei (anexa 7)  in urmatoarea structura: 
1. Agenti economici aflati in procedura falimentului : 51.753 lei (anexa nr. 8) 
Situatia agentilor economici care sunt in functiune si care au restante la impozitul pe 
teren se va preda spre declansarea procedurii de executare silita. 
 
Impozit pe mijloacele auto>12 to 
 
La data de 01.01.2008 s-a inregistrat o obligatie fiscala in valoare totala de 474.842 
lei, in urmatoarea structura:        debit 2008 -411.318lei 
                ramasita  - 47.730 lei 
                majorari  - 15.279lei 
                penalitati  -515lei. 
La sfarsitul anului 2008, datorita miscarilor din baza impozabila, obligatia fiscala s-a 
stabilizat la valoarea  totala de 535.969 lei. 
In cursul anului a fost incasata suma totala de 465.946 lei, ramanand neincasata suma 
totala de 70.024 lei  (anexa 9)  in urmatoarea structura: 
1. Agenti economici aflati in procedura falimentului: 51.753 lei (anexa nr. 8) 
Situatia agentilor economici care sunt in functiune si care au restante la impozitul pe 
teren se va preda spre declansarea procedurii de executare silita. 
 
 Activitatea de control fiscal 
 
In cursul anului 2008 au fost efectuate  180 de verificari fiscale, in procent de 90%. 
In urma acestor verificari au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare fata de 
declaratiile contribuabililor in suma de 542.665 lei, in urmatoarea structura: 
Impozit pe cladiri: 387.382 lei, 
Impozit pe mijloacele de transport: 3.594 lei,  
Taxa hoteliera: 66.461 lei,  
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Impozit teren: 60.090 lei, 
Regularizare taxa pentru emiterea autorizatiei de construire: 25.138 lei. 
In anexa nr.10 este prezentata lista actelor de control, a contribuabililor verificati, a 
surselor bugetare si a sumelor constatate in plus. 
Din cele 180 Rapoarte de Inspectie fiscala intocmite au fost contestate un nr. de 4, 
care se afla si acum pe rolul instantelor de judecata.( SC ”Dulcicom” SRL,  SC 
”Danisan” SRL, SC ”Universal “ SA,   Fundatia de Tineret). 
Pentru SC ”Universal” SA a fost incheiat in cursul lunii februarie 2009 litigiul, prin 
respingerea contestatiei depuse la Curtea de apel Cluj, si au ramas in vigoare masurile 
stabilite prin Raportul de Inspectie fiscala, urmand sa fie luate masurile de incasare a 
obligatiilor fiscale stabilite. 
 
B) PERSOANE FIZICE 

 
      In anul 2008 au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite  şi taxe de la 
populaţie în sumă de 11656.56 mii lei şi s-au realizat venituri în sumă de 8242.81 mii 
lei, în procent de 71,00 %. Veniturile sunt realizate din impozitul pe clădiri, teren, 
auto, amenzi, taxe extrajudiciare, etc. 
      Vom reda mai jos situaţia încasărilor la principalele surse de venit  comparativ cu 
datele înregistrate în aplicaţia IMPOTAX la data de 31.12.2008.  
 

1. Situaţia comparativă a datelor debite - încasări înregistrate  la  31.12.2008 
(Anexa nr.11).  

                                                                                          - mii lei                               
Nr. 
crt. 

Clasificatia 
bugetara 

Specificatie Debite 
2008 

Realizar
i 

2008 

% 

1 07.02.01.01 
Impozit pe cladiri 

3017.31 2416.93 80

2 16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de 
transport 

   2244.54  
1642.75

73

3 07.02.02.01 Impozit teren intravilan   329.98   236.24 72
4 07.02.02.03 Impozit teren extravilan 240.40 196.38 82
5  Alte impozite, taxe, chirii, amenzi, 

taxe extrajudiciare de timbru, etc. 
  5824.33   3750.51       

64
  Total 

 
11656.56   8242.81 71

 
      Aşa cum se observă în tabelul de mai sus, la impozite şi taxe de la populaţie s-a 
înregistrat o nerealizare a veniturilor în sumă de 3.413,75 mii lei, reprezentând un 
procent de 29 %. 
      Această nerealizare se concretizează în următoarele: 
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a) La impozitul pe clădiri, nerealizarea se ridică la  suma de 600,38 mii lei, din 
care 401,87 mii lei rămăşiţe, 190,98 mii lei majorări, 7.52 mii lei penalităţi şi se 
regăsesc la un nr. de 3630 contribuabili, din totalul contribuabililor de 21794 (pentru 
26794 proprietăţi).  Faţă de aceşti contribuabili s-au luat măsuri prin Biroul de 
Urmărire şi Executare Silită,care vor fi prezentate la punctul C). 

b) La impozitul pe teren intravilan, nerealizările se ridică la suma de 93,74 mii 
lei, din care rămăşiţe 54,83 mii lei, 37,24 mii lei majorări, 1,67 mii lei penalităţi, 
numărul acestor contribuabili fiind de 927. 

       Avem în evidenţă un număr de 6299 contribuabili care deţin terenuri în 
intravilan, la o suprafaţă de 7.090.673,10 mp 

  - La impozitul pe teren extravilan se înregistrează nerealizări în sumă de 
44,02 mii lei, din care 33,17 mii lei rămăşiţe, 10,85 mii lei majorări de întârziere, la 
un număr de 535 contribuabili, dintr-un număr total de 5435 contribuabili şi o 
suprafaţă totală înregistrată de 27.280.887 mp.  

  c)   La taxa asupra mijloacelor de transport, nerealizările se ridică la suma de 
601,79 mii lei, din care rămăşiţe 445,47 mii lei, majorări  153,82 mii lei, penalităţi 
2,50 mii lei. Numărul contribuabililor cu restanţe este de 3272 de cazuri din totalul 
de 14345 de contribuabili, care deţin în total un număr de 17371 mijloace de 
transport. 
 Nerealizările înregistrate la persoane fizice reflectă în general aceeaşi categorie 
de contribuabili. 
 In cursul anului 2008 au fost efectuate următoarele operaţiuni: 

- impuneri clădiri  1450 cazuri; 
- scoateri din evidenţă clădiri 1310 cazuri; 
- impuneri teren 1355  cazuri; 
- scoateri din evidenţă teren 1311 cazuri; 
- impuneri auto  4499  cazuri; 
- radieri auto  2238  cazuri; 
- amenzi de circulaţie şi alte amenzi contravenţionale 8770 cazuri noi, în 

sumă de 1284,11 mii lei, din care s-au încasat 599,28 mii lei, respectiv la 
6331 cazuri. 

- eliberari de certificate fiscale 7840 cazuri. 
 
 

C) URMARIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ A  CREANŢELOR BUGETARE 
 

In anul 2008 s-au realizat activitati de urmarire silita pentru un numar de 10485 
contribuabili cu sume restante cumulate de 7.041.990,29 lei, din care 9636 
contribuabili persoane fizice cu sume restante de 4.280.220,35 lei si 849 contribuabili 
persoane juridice  cu sume restante de 2.761.769,94 lei. 
 In aceeasi perioada au fost primite spre debitare titluri executorii emise de alte 
organe competente,  in numar de 8543. 
       Din punct de vedere financiar, veniturile au fost realizate în procent de 
95%, iar pe partea de cheltuieli, fondurile au fost gestionate corect, neavând 
datorii la sfârşitul anului 2008. 
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Situaţia plăţilor efectuate din bugetul local la sfârşitul anului 2008: 

Mii lei 
Denumirea capitolului de 

cheltuieli 
Buget 

aprobat 
2008 

Plăţi 
efectuat
e la data 

de 
31.12.20

08 

% 
plăţi 

faţă de 
buget 

aproba
t 

Obs. 

1. Autorităţi executive – 
Primăria Municipiului Zalău, 
din care: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- tichete cadou 
- investiţii 
- plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent 

13.631,70 
 
6.358,09 
4.458,84 
100,00 
2.721,24 
-6,47 

12.227,5
5 
 
5.612,77 
4.150,51 
87,38 
2.377,73 
-0,84 

89,70 
 
88,28 
93,08 
87,38 
87,38 
12,98 

La sfârşitul anului, 
cheltuielile au fost 
acoperite integral, nu au 
fost facturi neachitate  

2. Fond de rezervă la 
dispoziţia autorităţii locale 

284,79 Rezerva bugetară 
aprobată la începutul 
anului 2008 a fost în sumă 
de 500,00 mii lei, în 
cursul anului prin HCL a 
fost repartizată suma de 
215,21 mii lei pentru 
diferite acţiuni, la sfârşitul 
anului 2008 suma de 
284,79 mii lei regăsindu-
se în fondul de rulment

3. Serviciul public comunitar 
de evidenţă a persoanelor, 
din care: 

- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- tichete cadou 
- investiţii 

741,35

472,00
249,85

8,50
11,00

657,11

432,69
213,98

6,50
3,94

88,64

91,48
86,00
76,47
35,82

Este o activitate finanţată 
parţial din transferuri de 
la bugetul local şi din 
venituri proprii 

4. Alte servicii publice 
generale, din care: 
- Ziele Romane, Zilele 
oraşului 
- Alte acţiuni 
- Consiliul Tinerilor 
- Alegeri locale 

879,78 
 
481,51 
163,27 
15,00 
220,00 

774,11 
 
461,62 
133,72 
12,85 
165,92 

87,99 
 
95,87 
81,90 
85,67 
75,42 

 

5. Tranzacţii privind datoria 3.256,00 817,97 25,12 Plăţi efectuate pentru 
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publică şi împrumuturi dobânzi şi comisioane 
aferente împrumuturilor 
contractate, respectiv 
împrumutului contractat 
în anul 2005 de la CEC şi 
împrumutului contractat 
în anul 2007 de la 
Raiffeisen Bank pentru 
investiţii de interes local. 
Nerealizarea se datorează 
faptului că pentru creditul 
de la Raiffeisen tragerile 
efectuate din credit nu au 
fost la nivelul bugetului 
aprobat şi prin urmare 
plăţile la comisioane şi 
dobânzi au fost la nivelul 
tragerilor efectuate.

6. Poliţia Comunitară, din 
care: 

- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- tichete cadou 
- investiţii 
- plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate 
în anul curent 

4.928,15
3.288,00
1.542,36

52,00
63,90

-18,11

3.486,60
2.122,24
1.314,46

45,95
22,06

-18,11

70,75
64,55
85,22
88,37
34,52

100,00

La sfârşitul anului 
cheltuielile efectuate în 
cadrul acestui capitol 
pentru Poliţia Comunitară 
şi Protecţia civilă au fost 
acoperite integral  
 

7. Protecţie civilă,  
     - cheltuieli materiale 
     - investiţii 
     - plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent 

102,00
51,04
70,00
19,04

-3,21
15,65

-18,86

-3,15
30,66

8. Învăţământ, din care: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- burse 
- tichete cadou 
- investiţii 
- plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate 
în anul curent 

61.173,89
43.910,00
10.385,99

310,00
741,46

5.829,28
-2,84

57.613,3
7

43.903,3
8

10.280,0
3

284,08
710,05

2.438,78
-2,95

94,18
99,98
98,98
91,64
95,76
41,84

103,87

În cadrul acestui capitol 
sunt finanţate un număr 
de 32 de unităţi de 
învăţământ din care 24 cu 
finanţare directă, 
cheltuielile fiind acoperite 
integral la sfârşitul anului 

9. Sănătate – Centrul de 
transfuzie sanguină 

5,00 4,75 95,00 În cadrul acestui capitol 
se finanţează cheltuielile 
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pentru donatorii de sânge 
din cadrul Centrului de 
transfuzie sanguină

10. Casa Municipală de 
Cultură, din care: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- tichete cadou 
- investiţii 

808,00

237,23
533,77

7,00
30,00

603,03

198,52
401,03

3,48

74,63

83,68
75,13
49,71

11. Ansamblul Artistic 
Porolissum, din care: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- investiţii 

1.005,91

773,91
182,00

50,00

832,99

758,53
43,70
30,76

82,81

98,01
24,01
61,52

12. Investiţii Cultură 

13. Întreţinere grădini 
publice, parcuri, zone verzi 

2.789,50 2.755,85 98,79

14. Baze sportive 57,00 42,61 74,75

15. Activităţi sportive 1.250,00 1.250,00 100,00

16. Activităţi religioase 300,00 300,00 100,00

17. Direcţia de asistenţă 
socială şi comunitară, din 
care: 
- cheltuieli de personal Creşă 
- cheltuieli materiale Creşă 
- tichete cadou Creşă 
- chelt. de investiţii Creşă 
- cheltuieli de personal 
DASC 
- cheltuieli de pers. asistenţi 
pers. 
- Cheltuieli materiale DASC 
- Tichete cadou 
- Cheltuieli materiale 
asis.pers. 
-   Ajutoare sociale Legea 
416 
- Ajutoare încălzirea loc.cu 
lemne 
- Sprij. financiar la 

7.685,37 
 
297,00 
189,00 
9,00 
200,00 
1.142,80 
1.534,95 
1.310,33 
21,00 
1.627,84 
298,00 
139,93 
500,00 
100,00 
83,55 
172,00 
61,35 
-1,38 

6.735,18 
 
296,47 
189,00 
9,00 
 
883,43 
1.523,04 
1.196,13 
18,87 
1.554,15 
246,49 
139,93 
309,45 
88,35 
68,14 
161,08 
54,44 
-2,79 

87,64 
 
99,82 
100,00 
100,00 
 
77,30 
99,22 
91,28 
89,86 
95,47 
82,71 
100,00 
61,89 
88,35 
81,56 
93,65 
88,74 
202,17 
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constituirea fam. 
- Subvenţii trusou nou 
născuţi 
- Fundaţii şi asociaţii 
- Centre de zi 
pt.asis.soc.prot.cop. 
- Investiţii 
- plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent 
18. Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică, din care: 
- iluminat public 
- ecarisaj, alte servicii 
- redevenţă SC Uzina 
Electrică SA 
- investiţii 
- redevenţă SC Compania de 
apă 
- rambursări de credite 
interne 
- plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent 

5.501,00 
 
1.700,00 
540,00 
804,00 
916,05 
576,00 
1,130,00 
168,80 

4.279,78 
 
1.242,01 
323,55 
700,46 
478,54 
570,29 
1.129,97 
168,80 

77,80 
 
73,06 
59,92 
87,12 
52,24 
99,01 
100,00 
100,00 
 

 

19. Salubrizare, din care: 
- cheltuieli materiale pt. 
DGADP 
- chirie rampă gunoi 
- investiţii redevenţă AVE 

1.954,00 
1.650,00 
115,00 
189,00 

1.671,54 
1.557,90 
113,64 

85,54 
94,42 
98,82 

 

20. Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de 
muncă 

285,55 220,55 77,24  

21. Energie termică 1.528,00 1.283,48 84,00  
22. Transporturi, din care: 
- subvenţii transport local în 
comun  
- investiţii Transurbis 
- subvenţii drumuri şi poduri 
- plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent 

4.131,00 
4.169,02 
60,00 
21,00 
-119,02 

4.195,79 
4.163,78 
11,01 
21,00 
-119,02 

101,57 
99,87 
18,35 
100,00 
 

subvenţii pentru 
transportul local de 
călători, reparaţii străzi, 
cheltuielile fiind acoperite 
integral 

23. Reparaţii străzi 
- cheltuieli materiale 
- investiţii derulate prin 
Primărie 

7.657,00 
7.144,00 
513,00 

6.060,22 
6.018,56 
41,66 

79,15 
84,25 
8,12 
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Total: 119.954,9
9

105.690,
25

88,11

 
 
VIII. EVIDENŢIEREA TAXELOR SPECIALE URMĂRITE  ŞI ÎNCASATE 
PRIN SERVICIUL DE SPECIALITATE 
 
Taxele speciale urmărite şi încasate de Serviciul Taxe Speciale sunt: 1. taxa 
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, taxa salubrizare – rămăşiţe, 2. taxa pentru 
sprijinirea activităţilor de sport, cultură, artă şi ştiinţă, 3.  taxe referitoare la activitatea 
de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău, 4. 
taxa pentru înregistrarea vehiculelor în municipiul Zalău, 5. taxă de liberă trecere, 6. 
taxe pentru obţinerea formularelor tipizate prevăzute de Ordinul 91/1991 pentru 
aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor 
prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicată, referitoare la efectuarea lucrărilor de 
construcţii, 7. taxa pentru emiterea acordului unic de către Comisia de Acorduri 
Unice, 8. taxe pentru serviciile de stare civilă, 9. taxe pentru serviciile de xerocopiere. 
Aproximativ 90% din activitatea serviciului este concentrată asupra primelor două 
taxe speciale amintite mai sus  (taxa deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie – denumită 
până la data de 30.04.2006  taxă pentru colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor şi taxa sport, cultură, artă şi ştiinţă ), deoarece este necesară o actualizare 
continuă a bazelor de date cu contribuabilii plătitori ai acestor taxe. 
 Veniturile planificate a fi realizate în anul 2008 la cele două taxe mai sus 
menţionate reprezintă 81,5% din veniturile totale estimate, respectiv 2.741.497 lei.    
 La 31.12.2008 au fost realizate venituri totale în sumă de 2.141.656 lei. 
 Plăţile totale efectuate în anul 2008 au fost de 1.688.843 lei. 
 Soldul disponibil la 31.12.2008, a fost de 452.813 lei   
 
                              - lei -  

Denumirea taxei Plan de 
realizat pe 
anul 2008 

Sold 
disponibil 
iniţial la 

01.01.2008 

Încasări  
01.01.2008-
31.12.2008

Plăţi 
01.01.2008- 
31.12.2008 

Sold 
disponibil 

la 
31.12.2008

Taxa deratizare, 
dezinsecţie şi taxa 
salubrizare 

1.147.457 756.874 227.265 792.628 191.511 

Taxa sport, cultură, 
artă şi ştiinţă 

1.085.350 79.248 609.657 681.220 7.685 

Taxe legate de 
activitatea de taxi, 
taxa libera trecere, 
taxa înreg. vehicule 

389.920 245.995 114.495 119.663 240.827 

Taxe pt. servicii de 
stare civilă 

35.070 21.068 11.878 29.547 3.399 
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Denumirea taxei Plan de 
realizat pe 
anul 2008 

Sold 
disponibil 
iniţial la 

01.01.2008 

Încasări  
01.01.2008-
31.12.2008

Plăţi 
01.01.2008- 
31.12.2008 

Sold 
disponibil 

la 
31.12.2008

Taxe copii xerox 14.030 9.032 533 4.907 4.658 
Taxe formulare 
tipizate şi emitere 
acord unic 

69.670 44.673 20.938 60.878 4.733 

TOTAL 2.741.497  1.156.890 984.766 1.688.843 452.813 
 
 
IX. ACTIVITATEA DE EVIDENŢA PERSOANEI. STARE CIVILĂ 
 

1. S-a reuşit ca în 2008 cărţile de identitate să fie eliberate în cel mult 7 zile 
calendaristice de la data depunerii cererii iar cărţile de identitate provizorii şi 
reşedinţele în maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.  
 Principalii indicatori:   
 Au fost primite spre soluţionare un număr de 9162 cereri de eliberare a actelor 
de identitate şi au fost eliberate 7988 cărţi de identitate,  8221 cărţi de alegător, 316 
cărţi de identitate provizorii şi un nr. de 858 reşedinţe.   
 Din totalul cererilor primite spre soluţionare, un număr de 935 cereri au fost 
depuse ca urmare a pierderii, furtului ori deteriorării documentelor de identitate.  
 Astfel, am înregistrat  807 declaraţii de pierdere, 29 furturi şi 99 acte de 
identitate deteriorate.  
 Un alt indicator al activităţii îl constituie punerea în legalitate a persoanelor 
care au documentele de identitate expirate ori nu au fost puşi în legalitate, deşi au 
împlinit vârsta de 14 ani. În acest sens, Serviciul Evidenţa Persoanelor a desfăşurat o 
intensă activitate, fiind efectuate deplasări în teren cu camera mobilă şi au fost trimise 
invitaţii tuturor persoanelor aflate în această situaţie. Astfel, au fost puse în legalitate 
1374 persoane care  aveau actele de identitate expirate şi 1181 persoane au primit C.I. 
pentru prima dată, din care 13 persoane aveau peste 18 ani.  
 S-a reuşit astfel reducerea numărului de restanţieri, de la 1215 existenţi la 
începutul anului 2008,  la 1121 - la sfârşitul anului 2008.  
 Pentru nerespectarea Legii 290/2005, la ghişeu au fost aplicate 169 sancţiuni 
contravenţionale, valoarea totală a amenzilor fiind de 7330 lei.  
 Tot în perioada analizată au fost luate în evidenţă la naştere 1051 de persoane, 
cu respectarea metodologiei de lucru şi au fost trecute în evidenţa pasivă ca decedate 
910 persoane.  
 Pe linie de stare civilă activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 
Legii 119/1996, în această perioadă fiind efectuate verificări şi înaintate spre 
soluţionare 71 dosare de transcriere, 58 dosare de rectificare şi 17 dosare de 
schimbare de nume/prenume pe cale administrativă. Totodată, au fost solicitate 
Judecătoriei Zalău anularea unui număr de 14 menţiuni şi rubrici de pe actele  de 
stare civilă şi completarea altor 18 acte.  



 34

 În cursul anului 2008 au fost primite şi solutionate 22 dosare de restabilire a 
domiciliului în România, după ce am primit avizul de la Serviciul Public Comunitar 
pentru Eliberarea şi Evidenţa  Paşapoartelor Simple Sălaj.  
          
 2.  În registrul de stare civilă au fost  înregistrat 1950 naşteri, din care 62 acte 
au fost transcrise ca urmare a naşterilor înregistrate în străinătate; 6 adopţii; 518 
decese, din care 8 s-au produs în străinătate şi 517 căsătorii din care 11 au fost 
încheiate în străinătate. Pentru toate aceste înregistrări s-au eliberat certificate de stare 
civilă.  
 Au fost înregistrate, verificate şi trimise spre soluţionare 71 dosare pentru 
transcrieri şi 14 dosare pentru schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă.  
 În perioada analizată, Serviciul Starea Civilă a eliberat un numar de 2700 
certificate de nastere, 710 certificate de căsătorie şi 591 certificate de deces. Tot în 
această perioadă au fost întocmite un număr de 58 dosare pentru rectificarea unor acte 
de stare civilă, fiind înaintate instanţei judecătoreşti 6 acţiuni pentru completarea unor 
acte de stare civilă.  
 La solicitarea diferitelor instituţii au fost eliberate un număr de 168 extrase de 
pe actele de stare civilă.  

În activitatea curentă, lucrătorii serviciului au depistat 17 CNP greşite pentru 
care am întocmit documentaţia necesară rectificării acestora, conform normelor 
metodologice.  

La încheierea căsătoriilor, ori la solicitarea persoanelor interesate şi 
îndreptăţite, serviciul nostru eliberează livrete de familie; drept urmare, în cursul 
anului 2008 am completat şi eliberat 685 livrete de familie.  

Odată cu întocmirea actelor de deces pentru persoanele decedate care au avut 
ultimul domiciliu pe raza municipiului Zalău, s-au întocmit un număr de 236 de 
Anexa 24, anexe care au fost trimise la notarul public spre a servi moştenitorii la 
dezbaterea succesiunii.  

În conformitate cu Legea 396/2006, persoanele care se căsătoresc pentru prima 
dată beneficiază de un sprijin financiar din partea statului roman de 200 EURO, 
echivalentul în lei. La solicitarea acestor persoane, pentru cele care au fost 
îndreptăţite s-au întocmit dosare pentru 422 de familii nou constituite, dosare care au 
fost finalizate prin punerea în plată a beneficiarilor.  

În activitatea curentă, lucrătorii Serviciului Stare Civilă, delegaţi cu atribuţii pe 
linie de stare civilă, au depistat un număr de 345 de contravenţii pentru care s-au 
aplicat sancţiuni în cuantum de 34.500 LEI.  

 
X. SUSŢINEREA ACTIVITĂŢILOR CULTURALE 
 

Prin Casa Municipală de Cultură, în 2008 au fost organizate 7 spectacole de 
teatru pentru copii şi 5 spectacole pentru adulţi. La acestea se adaugă Festivalul de 
Teatru pentru Liceeni şi un spectacol de teatru interactiv, tot pentru copii, două 
spectacole de muzică şi poezie, „La Steaua” şi „Un cântec, o floare”, dar şi 
expoziţiile foto-documentare tematice care au marcat aniversările şi evenimentele 
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importante ale anului: „Unirea, Naţiunea a făcut-o!”, „Mari demnitari, mari bătălii”, 
„Ziua Europei”, „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”. 

 În 2008, Casa Municipală de Cultură a organizat în parteneriat cu şcolile şi 
liceele din Zalău  două spectacole:  Balul Bobocilor – Grup Şcolar „Voievod Gelu” 
Zalău şi Balul Bobocilor – Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, iar în parteneriat cu 
Ansamblul Folcloric „Mureşul” din Târgu-Mureş, Ansamblul Folcloric „Trei 
Scaune”din Sfântu-Gheorghe şi cu Liceul Reformat Zalău, spectacole în limba 
maghiară. 

De asemenea, membrii Ansamblului Folcloric „COLUMNA” al Casei 
Municipale de Cultură Zalău au participat în calitate de invitaţi la prezentarea 
dansurilor populare, la toate manifestările aniversare ale şcolilor şi liceelor din 
Municipiul Zalău, cât şi la sărbătorile dedicate elevilor.  
Constituind punctul forte al Casei Municipale de Cultură Zalău, activitatea 
Ansamblului Folcloric „COLUMNA” a fost una prodigioasă, materializată prin 
participarea la manifestări de amploare atât pe plan local, naţional, cât şi 
internaţional. De asemenea, se impune a fi menţionat parteneriatul devenit permanent 
cu Orchestra Ansamblului „Porolissum”, parte componentă a unei instituţii 
subordonate şi ea, Consiliului Local al Municipiului Zalău.  
În 2008, Ansamblul Folcloric „Columna” a mai susţinut  12 principale activităţi 
artistice - spectacole muzical-coregrafice, concerte.  
Activităţile culturale în municipiu sînt completate prin spectacolele membrilor 
Ansamblului Artistic „Porolissum”, care, împreună cu Ansamblul Folcloric 
„Columna”, sau separat, au susţinut 97 spectacole şi concerte din care 3 premiere, un 
turneu în Franţa, 7 spectacole de protocol, 2 concerte caffe', 2 de romanţe şi 4 de 
caritate.  
 
XI. ASIGURAREA CONFORMITĂŢII ŞI EFICACITĂŢII SISTEMULUI 
DE MANAGEMENT 
În 2008 s-a realizat evaluarea desfăşurării proceselor conform cerinţelor standardelor 
sistemului de management al calităţii, precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea 
sistemului implementat, în principal prin: 23 proceduri operationale (de proces) noi 
elaborate de catre compartimentele de specialitate; realizarea unui audit intern in data 
de 15.09.2008. În luna februarie 2008 s-a realizat obiectivul de recertificare ISO a 
Primariei Zalau, conform planificarii SRAC.   
 
 

 
 
XII. SPRIJIN PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN SITUAŢII  DE RISC 
SOCIAL - ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ 
A. PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP SI A PERSOANELOR 
VARSTNICE  

In cursul anului 2008, în cadrul serviciului au fost înregistrate şi soluţionate 
2535  acte, după cum urmează: 
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1. Anchete propunere angajare asistent personal, pentru persoanele cu handicap grav, 
conform Legii 448/2006, privind protectia persoanelor cu handicap – 90 de anchete 
În data de 31.12.2008 se aflau in plata 164 de asistenti personali. 
2. Anchete  propunere acordare a indemnizaţiei de îngrijire pentru persoanele cu 
handicap grav, conform Legii 448/2006, privind protecţia persoanelor cu handicap - 
157 anchete. 
3. Intocmirea tabelelor lunare privind acordarea  abonamentelor de  transport 
urban  pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat  

 Total beneficiari la finele anului 2008  = 1207 din care 337 au intrat in 
cursul anului 2008 

 Total cheltuieli  cu abonamente in anul 2008 = 583.138 ron  
4. Monitorizarea  activităţii asistenţilor personali  

 In anul 2008 au avut loc 2 actiuni de monitorizare a activităţii 
asistenţilor personali, în urma cărora au fost întocmite un număr total de 
175 fise monitorizare. 

Prima actiune s-a desfasurat în primul semestru al anului  2008, în  perioada aprilie – 
iunie 2008, si au fost  întocmite un numar de 117 fise de monitorizare  
A doua actiune s-a desfasurat în al doilea semestru  al anului 2008, în perioada  
octombrie – 31 decembrie 2008, când au fost intocmite un numar de 58 fise de 
monitorizare.  
 
B. SERVICII SOCIALE 

În  luna  ianuarie  2008  am  avut  în  evidenţă  un  număr  de  131 familii  şi 
persoane  singure, beneficiare  de  ajutor  social  potrivit  Legii  416/2001 privind  
venitul  minim  garantat. In  anul  2008 s-au  efectuat  două acţiuni  de  monitorizare  
a  beneficiarilor  de  ajutor  social  în  lunile  martie,  respectiv august,   în  urma  
cărora  a  fost  sistată  plata pentru  2  beneficiari de  ajutor  social. 

Prezentam mai  jos  statistic  situaţia  ajutoarelor  sociale  acordate  potrivit  
Legii  416/2001 pe  anul  2008: 

 
Categoria Dosare   

în  plata  
la  
începutul  
anului  

Dosare  
aprobate  
în 2008 

Dosare  
încetate 
în  2008 

Dosare  
în  plata  
la  
sfarsitul  
anului   

Sume  
platite  în 
2008 
lei 

Aj.  sociale  
acordate  potrivit  
Legii  416/2001 

131 21 21 131 213.287 

 
In  anul  2008,  32  de persoane  s-au  adresat  Directiei  de  Asistentă  Socială  

Comunitara  Zalău  pentru  a  solicita  acordarea  de  ajutoare  financiare, deoarece  se  
aflau  într-o  situaţie  de  dificultate.  In  urma  instrumentării  acestor  cereri  au  fost  
acordate  25 ajutoare  băneşti,  în  sumă  totală  de  18.800 lei.   Situatia  ajutoarelor  
ocazionale  acordate în  anul  2006  se  prezintă  astfel: 
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Nr. 
crt  

Natura  ajutorului  Baza  
legală  

Cereri  
depuse 

Cereri  
aprobate 

Suma   
lei 

2 Ajutoare  pentru  familii 
aflate  în  situaţie  de  risc  
social  

OG 
68/2003 
OG 
86/2004

28 21 16.100 

3 Ajutoare  de  înmormantare Legea  
416/2001

2 2 800 

4 Ajutoare de  urgenta Legea  
416/2001

2 2 1.900 

 
Una  dintre  formele  de  protectie  socială  pentru  familiile  nevoiaşe  o 

constituie   serviciul  privind  acordarea  de  mese  gratuite  sau contra  cost  la  
Cantina  de  Ajutor  Social. 

Serviciul de preparare si servire a mesei are o capacitate maxima de 150 de 
persoane/ zi. 
  În intervalul ianuarie – decembrie 2008 s-a înregistrat un numar mediu lunar 
de 73 de persoane care  au  beneficiat  de  serviciile  Cantinei  de Ajutor  Social,  din 
care: 

- persoane beneficiare de masa gratuita - un numar mediu de 55 persoane; 
- persoane beneficiare de masa contra cost cu plata unei contributii de 30% - un 

numar de 18  persoane; 
In luna ianuarie 2008 beneficiau de serviciile Cantinei de Ajutor Social un numar 

de 80 persoane, pe parcursul anului au fost aprobate 64 cereri de inscriere la cantina, 
iar unui numar de 60 de persoane le-a incetat acest drept, astfel ca la sfarsitul anului 
erau in evidenta cantinei un numar de 84 beneficiari.  

Pe  perioada  sezonului  rece, a  fiecarui  an, respectiv lunile  noiembrie -  martie,  
familiile   şi  persoanele  singure  care  realizează  venituri  sub  615 lei/persoană  pot  
beneficia  de  ajutoare  de  încalzire  a  locuinţei,  indiferent  de  sursa  de  încălzire,  
în  conformitate  cu  Ordonanţa  de  Urgentă  nr. 5/2003. 

In  perioada  septembrie – noiembrie  2008,   un  numar  de  8710 persoane  au  
solicitat  acordarea  ajutorului  de  încalzire  după  cum urmează: 

- 415  persoane  au  solicitat  acordarea  ajutorului   de  încalzire  pentru  energia  
termică  furnizată  în  sistem  centralizat; 

- 7662  familii au  depus  cereri  pentru  acordarea  ajutorului  de  încalzire  cu  
gaze  naturale; 

-   633 persoane  au  beneficiat  de  ajutor  de  încalzire  cu  lemne,  dintre  care  67  
sunt  beneficiari  de  ajutor  social.  

Suma  maxima aprobată  ca  ajutor  de  încalzire pentru  sezonul  rece  2008 - 
2009 este  de  1.147.643 lei,  din  care  62.342 pentru  încalzire  cu agent  termic  
furnizat  în  sistem  centralizat, 838.012 lei  pentru  încalzirea  cu  gaze  naturale  şi  
247.289 lei  pentru familiile  care folosesc  ca  sursa  de   încalzire   lemnele,  carbunii 
sau  combustibilii  petrolieri.    
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Activitatea de asistenţă socială a mai vizat integrarea socio-profesională a tinerilor 
dezinstituţionalizaţi, prin acţiuni de socializare, comunicare interactivă, consiliere 
psihologică a acestora.   

Pe langa activitatile cu tinerii, personalul de specialitate a intocmit anchetele 
sociale pentru nou-angajati, dosarele personale, rapoartele de evaluare semestriala in 
vederea mentinerii acreditarii si reacreditarii serviciului.  

Si in anul 2008 s-au reinnoit/pastrat colaborarile  DASC cu:  
1. AJOFM Salaj – subventionarea platii salariilor pe durata contractelor 

de munca in conformitate cu prevederile Legii 116/2002; 
2. Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Salaj – privind crearea 

unei retele de suport comunitar care sa contribuie la reintegrarea 
sociala si reducerea riscului recidivei persoanelor care fac obiectul de 
activitate al S.P. Salaj, precum si la protectia publicului; 

3. Fundatia ROAD Anglia – amenajarea, dotarea si utilarea camerelor si 
anexele lor din cadrul Centrului Social de Urgenta Zalau, avand o 
capacitate de 20 locuri si oferite spre locuinta tinerilor 
dezinstitutionalizati. 

4. Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al judetului 
Salaj – in vederea derularii de programe cu scopul de-a preveni si/sau 
mentine la un nivel scazut consumul de droguri, in paralel cu 
reducerea criminalitatii organizate in legatura cu drogurile. 

 
C.  PRESTATII SOCIALE PENTRU COPII 
În anul 2008, Biroul Prestaţii Sociale pentru Copii a răspuns la un număr de 4550 
cereri, în principal pentru: acordarea dreptului la alocaţie de stat (conform Legii 
61/1993(cod 8), întocmirea de anchete sociale în vederea punerii / repunerii în plată a 
alocaţiei de stat, conform  Legii 61/1993 (cod 9), acordarea dreptului la trusou pentru 
nou-născuţi (conform Legii 482/2006 (cod 32), acordarea alocaţiei nou-născuţilor 
(conform Legii 416/2001 (cod 5), acordarea alocaţiei duble (conform Legii 61/1993 
(cod 49), acordarea indemnizaţiei, conform Art. 12 din Legea 448/2006 (cod 31), 
acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului până la doi respectiv trei ani, conform 
O.U.G 148/2005 (cod 29),  
                                                   
D. PROTECTIA COPILULUI SI AUTORITATE TUTELARA 

Situaţia activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2008 
 

Cod / explicaţie cod Nr. acte 
intrate

Nr. acte 
soluţionate 

În curs de 
soluţionare

18 - anchetă socială încredinţare minor 188 188 0 
24 - anchetă socială protecţia copilului 120 120 0 
17 - anchetă socială/dispoziţie numire curator 56 56 0 
19 - anchete minori vicioşi 10 10 0 
121 - monitorizări minori vicioşi 28 28 0 

41 - anchetă bursă socială 59 59 0 
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20 - anchetă eliberare condiţionată 32 32 0 
22 - anchetă socială sesizări 8 8 0 
1 - anchetă socială/dispoziţie asistare persoane 
vârstnice 

10 10 0 

28 - anchetă eliberare dovadă 32 32 0 
108 - sesizări 4 4 0 
68 - hotărâri protecţia copilului 73 73 0 
38 - citaţii 392 384 8 
100 - alte situaţii 103 103 0 
11 - anchete sociale angajare tineri 
dezinstituţionalizaţi 

5 5 0 

32 - cerere acordare trusou 56 56 0 
Total 1176 1168 8 

 
E. ADĂPOSTUL DE NOAPTE 

CENTRALIZATOR CU PREZENŢA ASISTAŢILOR ŞI COSTUL 
SERVICIULUI ÎN ANUL 2008 

LUNA TOTAL 
ASISTATI 
CAZAŢI 

TOTAL 
ZILE 

CAZARE 

COST 
LUNAR 

COST/ 
ASISTAT/ 

LUNA 
IANUARIE 17 353 15684,3 922,6
FEBRUARIE 22 313 10740,9 488,2
MARTIE 20 332 10993,4 549,7
APRILIE 20 275 10356,1 517,8
MAI 20 330 10176,3 508,8
IUNIE 24 423 7547,28 314,5
IULIE 21 376 8326,77 396,5
AUGUST 19 395 46098,4 2426,2
SEPTEMBRI
E 

18 386 9694,17 538,6 

OCTOMBRIE 20 416 16785,8 839,3
NOIEMBRIE 19 391 13326,3 701,4
DECEMBRIE 24 432 12105,9 504,4
TOTAL 2008 244 4422 171836 8708
NR. MEDIU  

CAZAŢI 
20    

COST  
MEDIU  

LUNAR/2008 
  14319.6  

COST 
MEDIU    

ASISTAT / 
LUNĂ 

 /  725,7 
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XIII.  PROTECŢIE CIVILĂ ŞI COMITET LOCAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  

Cele mai importante evenimente în cursul anului 2008, în privinţa situaţiilor de 
urgenţă, au fost inundaţiile din luna mai de pe str. 22 Decembrie 1989 şi str. Sărmaş, 
inundaţii care nu au produs pagube majore.  

Totodată, în 2008 au fost identificate şi verificate spaţiile de adăpostire, care 
asigură aproximativ 50% din nevoile de adăpostire pentru populaţie şi 62% excluzând 
persoanele cu obligaţii militare. Pentru restul populaţiei, construirea adăposturilor şi 
amenajarea altor spaţii de adăpostire au fost cuprinse în planul de mobilizare sau s-a 
prevăzut adăpostirea prin folosirea caracteristicilor terenului din zonă şi dispersarea. 
Adăposturile publice de protecţie civilă de pe raza municipiului au fost verificate 
trimestrial de către personalul de specialitate, în conformitate cu actele normative în 
vigoare. 
 
XIV. TRANSPORTUL LOCAL DE CĂLĂTORI 
 

În anul 2008, S.C. TRANSURBIS S.A. ZALĂU a realizat activitatea de 
transport public de călători în municipiul ZALĂU (pe trasee preorăşeneşti până in 
luna iulie), precum şi diferite curse pe bază de comandă (curse speciale), cu un număr 
de 45 de autobuze. Activitatea de transport public de călători s-a executat în baza a 58 
de programe de circulaţie şi pentru asigurarea transportului de călători, s-au parcurs 
1.774.290 Km efectivi din care: transport local - 1.722.101 Km efectivi, transport 
preorăşenesc - 23.808 Km efectivi până în luna iulie, transport ocazional - 28.381 Km 
efectivi. 
 De asemenea, s-au vandut 2.179.400 bilete de o călătorie, 46.427 abonamente 
şi 14.580 tichete abonamente pentru handicapaţi. Pensionarii, indiferent de vârstă, au 
circulat gratuit in anul 2008.  
 
XV.  FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE CĂTRE POPULAŢIE 
 
SC UZINA ELECTRICĂ SA 

Indicatori fizici  

Nr.

crt 
Denumire indicator U.M. 

Realizat 

2007 

Programat 

2008 

Realizat 

2008 

1. Energie termica produsa Gcal 68129 71850 67779

2. Energie termica facturata Gcal 51999 54800 54341

3.    -abur Gcal 19427 22000 22562

4.    -ASI primar Gcal 7385 7900 5573

5.    -ASI distributie din care Gcal 25179 24900 26206
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6.          -populatie Gcal 5652 5400 4974

7.          -agenti economici Gcal 19527 19500 21232

8. Pierderi totale din care  Gcal 16138 17050 13438

9.          -transport abur Gcal 1956 2050 1551

10.          -transport ASI Gcal 4205 4500 3844

11.          -distributie ASI Gcal 9977 10500 8043

12. Consum combustibil miimc 10389 11137 10049

13. Consum specific combustibil mc/Gcal 152.6 155 148.26

14. Consum specific energie electrica kwh/Gcal 28.75 27 27.55

15. Consum energie electrica din SEN Mwh 3108 3213 3078

16.    -centrala Mwh 2514 2613 2614

17.    -puncte termice Mwh 594 600 464

18. Consum apa tehnologica mc 197178 205000 160764

19.    -centrala mc 90650 95000 93660

20.    -puncte termice mc 106528 110000 67104

21. Eficienta globala sistem  de 

transport si distributie 

% 76.31 76.27 80.17

 

 Analizand indicatorii fizici, se pot sublinia urmatoarele: 
-Energia termica produsa este mai mica decit in 2007 si fata de cea programata in 
2008, acesta fiind efectul reducerii pierderilor pe retelele de transport si distributie. 
-Energia termica facturata in 2008 este mai mare decit cea facturata  in 2007 si 
aproape de nivelul programat pentru 2008, aceasta de asemenea pe seama reducerii 
pierderilor in retelele de transport si distributie. 
-Pierderile totale sunt mai mici decit cele din 2007 si mai mici decit cele preconizate 
in 2008. In aceste conditii, eficienta globala a sistemului de transport apa 
supraincalzita, abur si sistem de distributie a fost mai mare in 2008 si fata de 2007, si 
fata de programat 2008. 
-Consumul de gaze naturale a fost mai mic in 2008, raportat la 2007, si fata de 
programat  2008, motivat de un consum specific mai mic, precum si  de reducerea 
pierderilor pe retele. 
-Consumul specific de energie electrica in 2008 a fost mai mic fata de 2007 si 
inregistreaza o mica depasire fata de program 2008, prin functionarea in regim de 
vara a sistemului de termoficare cu incarcare termica foarte mica, pentru asigurarea 
apei calde menajere. 
-S-au inregistrat scaderi la consumurile de energie electrica si apa fata de anul 2007 si 
economii insemnate fata de programat pentru anul 2008. 
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Indicatori financiari 
                                                                                                                  - mii lei- 
Nr.
crt. 

Indicatori Programat Realizat Abatere () % 

1. Combustibil tehnologic 9043 8377 -666 92.6
2. Energie electrica 1013 896 -117 88.4
3. Apa tehnologica 412 319 -93 77.4
4. Chimicale,uleiuri, carburanti 220 138 -82 62.7
5. Reparatii forte proprii si terti 872 580 -292 66.5
6. Amortizare 480 488 +8 101.7
7. Cheltuieli cu personalul (4412) (4344) (-68) (98.5)
    -salarii 3368 3335 -33 99.0

   -viramente 973 953 -20 97.9
   -tichete masa 71 56 -15 78.9

8. Alte chetuieli de exploatare 2450 7154 +4704 292.0
9. Cheltuieli financiare 898 1585 +687 176.5
A. TOTAL CHELTUIELI 19800 23881 +4081 120.6
10. Venituri din activitatea de baza 13465 14189 +724 105.4
11. Venituri din subventii 1066 1058 -8 99.3
12. Venituri din alte activitati 2930 1872 -1058 63.9
13. Venituri financiare 139 69 -70 49.6
B TOTAL VENITURI 17600 17188 -412 97.7
C REZULTAT BRUT ( B - A) -2200 -6693 -4493 304.2
 
 
  
 

 
       Radu Căpîlnaşiu, 

  Primarul municipiului Zalău 


