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În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, am 

realizat și în acest an un raport privind starea socială, economică și de mediu în Municipiul 

Zalău. Mulțumesc pentru sprijin reprezentanților Direcției Județene de Statistică Sălaj, 

Inspectoratului de Jandarmi Județean „Menumorut Voievod” Sălaj, Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Sălaj, Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj, SC AVE Sălaj 

Ecoserv, Companiei de Apă Someș SA – Sucursala Zalău, colegilor din cadrul Primăriei 

Municipiului Zalău și unităților subordonate Consiliului Local, ale căror informații se 

regăsesc în acest raport.  

 

 

 

 

 

 

              Ionel Ciunt, 

         Primarul Municipiului Zalău 
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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ ZALĂU 

 

În anul 2016 s-a asigurat transpunerea în practică a legislației în vigoare și a strategiei 

Consiliului Local al Municipiului Zalău în domeniul asistenței sociale comunitare. 

 Potrivit actelor normative în vigoare în domeniul asistenței sociale, activitatea 

cuprinde, pe de o parte, prestațiile sociale, destinate persoanelor în drept și familiilor 

defavorizate din punct de vedere social și, pe de altă parte, serviciile sociale, destinate 

prevenirii marginalizării și excluziunii sociale, susținerii materiale în depășirea situațiilor de 

risc social a grupurilor țintă vulnerabile. 

 În decursul anului 2016 au fost înregistrate un număr total de 18.518 solicitări de 

acordare a unor prestații sau servicii sociale. 

 

1. SERVICIUL   PRESTAȚII  ȘI  SERVICII  SOCIALE  PENTRU  

ADULȚI 

Serviciul  are  ca  principală sarcină realizarea  de  măsuri pentru protecţia familiilor și 

persoanelor  singure aflate în nevoie,  care să răspundă nevoilor sociale ale acestora în 

vederea prevenirii și depăşirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, 

pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei și prevenirea marginalizării și 

excluziunii sociale. 

 Activitatea serviciului   se  adresează   în  special   familiilor  sau  persoanelor  

singure,   fără  venituri  sau  cu  venituri  foarte  mici  și  se  realizează    prin  acordarea  de  

prestații  și  servicii  sociale familiilor  sau  persoanelor  singure  îndreptățite.     

1.1. PRESTAŢII  SOCIALE  

 În  conformitate  cu  prevederile  Legii  416/2001 privind  venitul  minim  garantat,  la  

începutul  anului  2016  erau  în  evidența  DASC  98  familii  și  persoane  singure   care  

beneficiau  de  ajutoare  sociale. Pe  parcursul  anului  au  mai  fost  aprobate  ajutoare  

sociale  pentru  52  familii; 37  persoane  nu  au  mai  îndeplinit  condițiile  de  acordare,  

astfel  că  în  luna  decembrie   2016  erau  în  plată  113 beneficiari. 
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 Pentru  stabilirea  dreptului  la  ajutor  social  au  fost  întocmite  52  anchete  sociale,  

iar  pentru  menținerea  în  plată  a  ajutoarelor  sociale  au fost  efectuate,  pe  parcursul  

anului  2016,  189  anchete  de  monitorizare.  

 În  conformitate  cu  prevederile  art. 6 alin. (2)  din  Legea  416/2001,  persoanele  

apte  de  muncă beneficiare  de  ajutor  social  au  obligația  de  a  presta  lunar,  la  

solicitarea  primarului,  acțiuni  sau  lucrări  de  interes  local,  fără  a  putea  depăși  regimul  

normal  de  lucru.   

În cursul  anului  2016, 73  persoane  au  prestat  22.870 ore  de  muncă în  folosul  

comunității,  efectuând  activități  de  îngrijire  și  curățenie   în  parcurile și  locurile  de  

joacă  pentru  copii,  la Cimitirul Municipal,  la Stadionul  Municipal  și  la  Ocolul  Silvic  

„Stejarul”.     

 În  conformitate  cu   prevederile  art. 28 alin. (1)  din  Legea  416/2001  privind  

venitul  minim  garantat  și  a  HCL  nr. 9/2012,  pe  parcursul  anului 2016,  33 persoane  au  

solicitat   ajutoare  de  urgență,  fiind  soluționate  favorabil  20 cereri.  Suma  totală  care  a  

fost  acordată sub formă de  ajutor  financiar,  în  anul  2016,  este  de  25.200  lei. 

 Un  număr  de  4  familii  beneficiare  de  ajutor  social  au  solicitat  ajutor  de  

înmormântare,  suma  totală   plătită  fiind  de  2400 lei. 

În    perioada  octombrie  -  decembrie  2016  au  fost înregistrate și instrumentate 797 

cereri pentru acordarea ajutoarelor  de  încălzire   a  locuinței pentru sezonul rece  2016 – 

2017, dintre  care  796  au  fost soluționate favorabil, după  cum  urmează :  

 641  de cereri pentru acordarea ajutorului  de încălzire  a  locuinței  cu  gaze  naturale; 

 116 de cereri pentru acordarea ajutorului  de încălzire  a  locuinței  cu  combustibili 

solizi sau petrolieri; 

 39 de cereri pentru acordarea ajutorului  de încălzire  a  locuinței   cu  energie 

electrică. 

Pe parcursul anului  2016  au  fost efectuate  34 de  anchete  de  monitorizare  a  

beneficiarilor  de  ajutor  de  încălzire  a  locuinței. 

Pentru persoanele și familiile care au venituri sub salariul minim pe economie,  la  

solicitarea  Direcției  Economice s-au  efectuat 12 anchete sociale în vederea reducerii 

impozitului pe clădiri și terenuri. 
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La  solicitarea  Direcție  Patrimoniu  pentru familiile fără locuință s-au efectuat 46 

anchete  sociale,  iar  pentru  prelungirea  contractelor  la  locuințele  sociale  s-au  efectuat  

13  anchete. 

La  solicitarea  altor  instituții   au  fost efectuate 14 anchete sociale. 

1.2. SERVICII  SOCIALE  

Persoanele  aflate  în  dificultate, copiii  care  provin  din  familii  cu  venituri  reduse,  

pensionarii  și  bolnavii  cronici   pot  beneficia,  în  condițiile  Legii  nr. 208/ 1997,  de  masă  

caldă  la  Cantina  de  Ajutor  Social  care  are  o  capacitate   maximă  de   150 beneficiari . 

În intervalul ianuarie – decembrie 2016 s-au înregistrat un număr mediu lunar de 112  

persoane care  au  beneficiat  de  serviciile Cantinei  de Ajutor  Social,  din care: 

 Persoane beneficiare de masă gratuită -  87 persoane; 

 Persoane beneficiare de masă contra cost, cu plata unei contribuții de 30%  -  12 

persoane; 

 Persoane care  au  beneficiat  de  masă  la  cantină  pentru  o  perioadă  de 

maxim  90  de  zile -  68 persoane. 

Dintre  persoanele  beneficiare,  93  au  fost  persoane  adulte,  iar  83  au  fost  copii.  

 

2. BIROUL PRESTAȚII SOCIALE PENTRU COPII 

Misiunea Biroului Prestații Sociale pentru Copii este de a acoperi nevoile comunității 

prin sprijinirea acesteia în vederea dobândirii drepturilor cuvenite, în funcție de necesitățile 

și de situațiile de risc în care se află, conform legislației în vigoare. 

 În decursul anului 2016, în cadrul Biroului Prestații Sociale pentru Copii au fost 

înregistrate și soluționate un număr total de 4.615 acte, după cum urmează: 

 

Drept 

solicitat 

Legislație Cod 

intrare

Nr. 

solicitări 

Cereri 

soluționate 

Alocații de stat pentru copii Legea 61/1993 8 737 737 

Alocații duble Legea 61/1993 49 1 1 

Indemnizație pentru cresterea O.U.G/111/2010 31 34 34 
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copilului (persoane cu handicap) art.32 

Indemnizație de creștere a copilului 

până la vârsta de 2, respectiv 3 ani 

O.U.G.111/2010 29 751 751 

Stabilirea dreptului la Alocația 

pentru Susținerea Familiei  

Legea 277/2010 122 107 107 

Modificare cuantum Alocație 

pentru Susținerea Familiei  

Legea 277/2010 50 134 134 

Încetarea dreptului la Alocația 

pentru Susținerea Familiei  

Legea 277/2010 51 176 176 

Suspendarea dreptului la Alocația 

pentru Susținerea Familiei 

Legea 277/2010 48 115 115 

Repunerea în plată a Alocației 

pentru Susținerea Familiei 

Legea 277/2010 47 42 42 

Anchete indemnizații creștere copil O.U.G.111/2010 30 28 28 

Anchete alocații de stat 

 

Legea 61/1993 9 19 19 

Negații Alocații pentru Susținerea 

Familiei 

Legea 277/2010 64 30 30 

Anchete pentru monitorizare 

Alocație pentru Susținerea Familiei 

Legea 277/2010 55 790 790 

Declarații Alocații pentru 

Susținerea Familiei 

Legea 277/2010 53 1175 1175 

Referate diverse - 101 21 21 

Alte situații  - 100 74 74 

Corespondență instituții  - 193 104 104 

Borderouri  - 133 165 165 

Dosare respinse Alocație pentru 

Susținerea Familiei 

Legea 277/2010 22 1 1 

Înștiințări suspendări Alocație Legea 277/2010 161 2 2 
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pentru Susținerea Familiei  

Tabel comandă Tichet Social Legea 248/2015 180 7 7 

Referat acordare Tichet Social  Legea 248/2015 181 57 57 

Referat modificare Tichet Social Legea 248/2015 182 7 7 

Referat suspendare Tichet Social  Legea 248/2015 183 23 23 

Referat respingere Tichet Social Legea 248/2015 184 2 2 

Adeverințe Tichet Social Legea 248/2015 186 7 7 

Rapoarte - 12 3 3 

Procese verbale - 4 4  

 

2.1. Alte activități: 

 Consilierea persoanelor în vederea acordării drepturilor; 

 Verificarea dosarelor și operarea datelor în program pe calculator; 

 Transmiterea lunară a dosarelor, pe bază de borderou, către Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială Sălaj, în vederea aprobării și punerii în plată a drepturilor 

solicitate.    

 

3. COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU 

HANDICAP ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

În cursul anului 2016, în cadrul compartimentului au fost înregistrate şi soluţionate un 

număr total de 3533 acte, în funcţie de atribuțiile specifice, după cum urmează : 

3.1. Anchete propunere angajare asistent personal pentru persoanele încadrate în 

Gr. I de handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor  persoanelor cu handicap grav. 

 Total anchete efectuate – 177 anchete, din care : 

          Cod 3 – 23 anchete persoane vârstnice 

 Cod 7 – 66 anchete copii  

 Cod 6 – 88 anchete adulţi.  
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Acord asistent personal DGASPC, conform art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 – cod 

33 –  96 cazuri.  

La data de 31.12.216 se aflau în plată 151 de asistenţi personali. 

3.2. Anchete pentru propunerea acordării indemnizaţiei de îngrijire pentru 

persoanele încadrate în Gr. I de handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav. 

 Total anchete sociale efectuate – 302 anchete, după cum urmează :  

           Cod 96 – 91 indemnizaţie copil  

           Cod 97 – 52 indemnizaţie adult 

           Cod 98 – 159 indemnizaţie persoane vârstnice.  

Acord indemnizaţie lunară DGASPC, conform art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 – cod 

34 – 296 cazuri.  

 

3.3. Referate şi dispoziţii de acordare a dreptului la indemnizaţie, precum şi 

încetarea dreptului la indemnizaţie, conform Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap grav. 

 Total referate şi dispoziţii de punere în plată – cod 103 – 294 cazuri.  

 Total referate şi dispoziții de încetare a dreptului – cod 99 – 89 cazuri. 

La data de 31.12.2016 se aflau în plată 411 beneficiari de indemnizaţie. 

 

3.4. Referate şi dispoziţii de acordare a indemnizaţiei persoanei cu handicap grav 

pe  perioada concediului de odihnă al asistentului personal. 

 Total cazuri – cod 154 – 104 cazuri. 

 

3.5.  Monitorizarea activităţii asistenţilor personali.  

 În anul 2016 au avut loc 2 acţiuni de monitorizare (în primul şi al doilea semestru) a 

activităţii asistenţilor personali, în urma cărora au fost întocmite, în total, 221 fişe de 

monitorizare. 
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3.6.  Monitorizarea beneficiarilor de indemnizaţie.  

 În perioada iulie – octombrie 2016 a avut loc acţiunea de monitorizare a beneficiarilor 

de indemnizație acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap grav, în urma căreia s-au întocmit 367 fişe de 

monitorizare. 

 

3.7. Efectuarea anchelor sociale pentru Comisia de Expertiză medicală a  

persoanelor cu handicap.  

 Total  anchete efectuate în cursul anului 2016 – cod 27 – 1302 cazuri. 

 

     3.8.     Efectuarea evaluărilor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice sau        

cu   handicap, într-un centru rezidential de îngrijire şi asistenţă.  

 Total evaluări efectuate în cursul anului 2016 – cod 56 – 28 cazuri. 

 

3.9. Efectuarea anchetelor sociale în vederea scutirii de la plata rovinietelor 

pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat.  

 Total anchete efectuate – cod 149 – 78 cazuri. 

 

3.10 .   Efectuarea de anchete sociale şi evaluări sociale ca urmare a unor sesizări şi     

petiţii  cu privire la personele cu handicap şi pesoanele vârstnice.  

 Total anchete efectuate – cod 100 – 136 cazuri. 

 

3.11 .  Efectuarea de anchete sociale pentru Cabinetul de Expertiză Medicală Zalău 

a personelor adulte. 

 Total anchete efectuate – cod 71 – 34 cazuri. 

 

3.12       Alte activităţi : 

 Introducerea lunară în baza de date a beneficiarilor de indemnizaţie conform Legii nr. 

448/2006 şi întocmirea borderoului privind intrările şi ieşirile beneficiarilor.  
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 Întocmirea lunară a borderourilor privind acordarea de indemnizaţii, persoanelor a 

căror asistent personal este plecat în concediu de odihnă, precum şi a borderourilor 

privind situaţia beneficiarilor de indemnizaţii – cod 133 – 26 cazuri. 

 Reevaluarea procedurilor de lucru în cadrul compartimentului.  

 Informarea şi consilierea beneficiarilor.  

 Participare la cursurile de perfecţionare propuse de către DASC. 

 Adresă instituţii – cod 193 – 55 cazuri. 

 Problematica romilor – Conform Hotărârii nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 

pentru perioada 2015–2020 – cod 203 – 7 cazuri. 

 Întocmire referate pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului – cod 101 – 1. 

 Întocmire raport activitate compartiment – cod 12 – 1. 

 

4. BIROUL AUTORITATEA TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, respectiv 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Biroul Autoritatea 

Tutelară și Protecţia Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a 

familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a 

abandonului şi separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum 

şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. 

      Conform datelor centralizate la nivelul municipiului Zalău, în evidențele  Direcţiei de 

Asistenţă Socială Comunitară se aflau, în data de 15.09.2016, 1.000 de copii aflați în 

situațiile prevăzute de art. 2 alin (1)  HG nr. 691 din 19 august 2015. 

În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016, Biroul Autoritatea Tutelară și 

Protecția Copilului a întocmit 2.113  acte, după cum urmează :  

 

1.   Anchete divorț                                                                                        110 

2.   Anchete exercitarea autorității părintești                                                 14 

3.   Anchete pensie întreținere minor                                                               5 
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4.   Anchete stabilire domiciliu pentru minor                                                  3 

5.   Anchete program vizită minori                                                                14 

6.   Anchete reintegrare minor                                                                       48 

7.   Monitorizări protecția copilului                                                               71 

8.   Anchete minori vicioși                                                                             11 

9.   Monitorizări minori vicioși                                                                      33 

10.   Rapoarte delegarea autorității părintești                                                  16 

11.   Monitorizări delegare                                                                              48 

12.   Rapoarte evaluare copii cu părinți plecați la muncă în străinătate         365 

13.   Fișă de observație, identificare riscuri                                                   365 

14.   Anchete burse                                                                                         143 

15.  Anchete orientare școlară                                                                        113 

16.  Anchete mame minore                                                                              10 

17.  Monitorizări mame minore                                                                       64 

18.  Anchete învoire vacanță                                                                              2 

19.  Anchete reînnoire atestat                                                                             6 

20.  Anchete violență în familie                                                                       12 

21.  Monitorizări violență în familie                                                                  1 

22.  Anchete Centru Social Multifuncțional                                                    24 

23.  Anchete abandon copil                                                                                1 

24.  Anchete comisie copii                                                                             287 

25.  Anchete plasament                                                                                    22   

26.  Intervenții în regim de urgență                                                                   1 

27.  Anchete rovinietă                                                                                      27   

28 Adrese instituții                                                                                       183    

     29. Hotărâri / comunicări                                                                               118 
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5.  CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ 

Centrul Social de Urgență face parte din Direcția de Asistență Socială Comunitară  

Zalău.  În cadrul Centrului funcționează Serviciul de găzduire temporară a persoanelor lipsite 

de adăpost, precum și Serviciul de găzduire temporară a tinerilor proveniți din centre de 

plasament.  

Prin serviciile oferite în cadrul CSU se  răspunde nevoilor sociale ale persoanelor lipsite   

de adăpost în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de   

excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creşterii calității vieţii acestora. 

Capacitatea de cazare a Serviciului pentru persoane lipsite de adăpost este de 50 de 

locuri, cu posibilitatea suplimentării, la nevoie, cu 12 locuri.  

Adăpostul  dispune de 6 camere cu 8 paturi, un izolator cu 2 paturi, sală de mese, sală de 

activități, spălătorie, uscătorie și cabinet medical. 

Capacitatea   Serviciului,   de   găzduire temporară   pentru   tineri proveniți din centre de 

plasament, este de 20 de locuri (cinci camere cu patru paturi). Fiecare cameră este dotată cu 

bucătărie  și baie proprie. Serviciul mai beneficiază de un club, o spălătorie  și o uscătorie. 

Serviciile oferite în cadrul Centrului Social de Urgență sunt: 

 Găzduire pe perioadă determinată; 

 Servicii de integrare socio-profesională; 

 Asistenţă socială;  

 Consiliere psihologică și juridică la nevoie; 

 Asistență medicală primară; 

  2 mese calde/zi. 

Beneficiarii  Serviciului de găzduire temporară pe timp de noapte, pentru persoane lipsite de 

adăpost, sunt: 

 persoane care au avut domiciliul sau reședința în municipiul Zalău, lipsite de  locuință,  

respectiv nu dispun  de  resurse materiale  în vederea asigurării unei locuințe;  

  persoane care au  domiciliul sau flotantul în judeţul Sălaj și care se găsesc  în   tranzit   

prin   municipiul Zalău, pentru   rezolvarea  unor probleme personale pe o perioada de 

1-5 zile pe an; 
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 persoanele care au domiciliul sau flotantul în alte judeţe din ţară;  

 persoane din afara județului, care se găsesc în tranzit prin municipiul Zalău, pe o 

perioadă de la 1-3 zile/an. 

 

    Beneficiarii  Serviciului  de   găzduire   temporară  pentru tineri  dezinstituționalizați  

sunt tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani care provin din instituții de protecție specială din 

județul Sălaj și primesc sprijin în vederea formării deprinderilor de viață ca individ 

independent. 

 

În Centrul Social de Urgență Zalău se acordă următoarele tipuri de servicii sociale: 

1. Găzduire pe timp de noapte pentru persoane lipsite de adăpost – amenajat la parter, cu o 

capacitate de 50 de locuri; 

2. Găzduire temporară pentru persoane sau familii aflate în situaţie de risc social – la etajul I, 

cu o capacitate de 16 locuri; 

3. Informare şi consiliere pentru persoane aflate în nevoi sociale; 

4. Găzduire temporară pentru tineri proveniţi din centre de plasament – etajul III – 20 de 

locuri. 

 

          Activităţile desfăşurate de către personalul Centrului Social de Urgenţă, în 2016, pe 

tipuri de servicii, sunt:  

 Găzduire  temporară  pentru   tineri   proveniţi  din   centre  de   plasament  -  6 

beneficiari; 

 Găzduire temporară pentru  persoane sau familii aflate în situaţie de risc social – 2 

beneficiari (violența în familie); 

 Găzduire pe timp de noapte pentru   persoane fără adăpost  -  82 de beneficiari. 
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6. CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE 

VÂRSTNICE “TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE’’ 

Obiectivele centrului:  

1. Promovarea unui sistem performant de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice din 

municipiul Zalău; 

2. Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice, cu impact asupra  

creşterii calităţii vieţii acestora; 

3.Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 

interumane; 

 În anul 2016 s-au mai înscris la centru 16 persoane vârstnice. La activităţile 

desfaşurate în centru participă, zilnic, în medie, 40 de beneficiari.    

Pentru atingerea obiectivelor propuse, în cadrul Centrului Multifuncţional pentru 

Persoane Vârstnice „Tinereţe fără Bătrâneţe”, activităţile care s-au desfăşurat pe parcursul 

anului 2016 sunt următoarele:      

 Activităţi de socializare (discuţii pe diverse teme); 

 Consiliere socială: îmbunătăţirea organizării şi folosirii timpului liber; abilităţi de 

comunicare - ascultarea, adresarea întrebărilor; identificarea unor modalităţi de 

prevenire şi de combatere a sărăciei; împărtăşirea experienţei de viaţă cu ceilalţi 

beneficiari; 

 Activităţi culinare;  

 Activităţi de divertisment (jocuri de table, cărţi, șah şi remy, vizionare de film, pictură 

pe pânză, ieşiri în natură, vizitarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău ș.a); 

 Sărbătorirea zilelor de naştere  a beneficiarilor; 

 Sărbătorirea zilei de 8 martie; 

 Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 1 octombrie; 

 Întâlniri cu reprezentanții Bibliotecii Județene "IONIŢĂ SCIPIONE BĂDESCU"; 

 Cursuri de informatică şi de limba engleză; 

 Gimnastică de întreţinere; 

 Sărbători mai frumoase pentru beneficiarii centrului: la colindat, împreună cu 

beneficiarii Adăpostului de Noapte, masă festivă de Crăciun; 
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 Consiliere psihologică individuală; 

 Consiliere de grup cu beneficiarii: acceptarea unor situaţii de viaţă; identificarea şi 

ameliorarea unor probleme specifice; identificarea unor soluţii de a reduce timpul 

marcat de situaţia de risc, consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive; 

 Terapie ocupaţională; 

 Aplicarea de teste psihologice şi evaluări psihologice;  

 Educaţie medicală: menţinerea şi/sau recuperarea stării de sănătate, cunoaşterea, 

înţelegerea şi menţinerea unei bune igiene personale, menţinerea unei bune sănătăţi 

emoţionale, cunoaşterea şi înţelegerea riscurilor dependenţei chimice (include 

dependenţa de substanţe precum cofeina, tutunul, alcoolul); 

 Administrarea de tratament injectabil la cerere; 

 Măsurarea funcţiilor vitale - tensiune arterială, puls; 

 Măsurarea glicemiei şi a greutăţii corporale; 

 Consiliere medicală; 

 Consult medical amănunţit, la cerere; 

 Consiliere juridică, la cerere; 

 Consiliere în probleme de drept, Codul Muncii, Codul familiei; 

 Legislaţia privind drepturile pensionarului; 

 Drept civil – succesiuni; 

 Probleme juridice privind: dreptul locativ, dreptul de proprietate; 

 Consultanţă comercială civilă; 

 Practică judiciară comercială. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

7. RAPORT PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI UTILIZAREA SUMELOR ACORDATE  DE CONSILIUL LOCAL ZALĂU, ÎN 

ANUL 2016, ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RELIGIOASE 

DE PE RAZA MUNICIPIUL ZALĂU 

 

    La această dată, Consiliul Local Zalău asigură finanțarea serviciilor sociale pentru 6 

furnizori de servicii sociale care funcționează pe raza municipiului Zalău, pe diverse 

proiecte. 

    Finanțarea pentru acești furnizori s-a efectuat  în funcție de domeniul serviciilor sociale 

acordate, astfel: 

 

FUNDAȚIA ACASĂ 

 Serviciul social - Îngrijiri la domiciliu acordate prin echipa mobilă 

Servicii socio-medicale finanțate: evaluare, reevaluare, igienă corporală, transfer și 

mobilizare, deplasare, kinetoterapie, măsurarea parametrilor fiziologici, îngrijirea plăgilor, 

măsurarea glicemiei, terapie ocupațională, companie. 

Numărul de persoane beneficiare pentru care s-a aprobat finanțarea  în anul 2016 este 50. 

Raport financiar: 

      Din suma aprobată prin HCL nr. 27/01.02.2016, în cuantum de 194,00 mii lei/an (323,70 

lei/lună/beneficiar), a fost utilizată suma de 155.91 mii lei. 

 Serviciul social - Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 

Servicii socio-medicale finanțate: kinetoterapie, proceduri fizio-kinetice, servicii de suport-

transport. 

Numărul de persoane beneficiare pentru care s-a aprobat finanțarea în anul 2016 este 30. 

Raport financiar: 

Din suma aprobată în HCL nr. 27/01.02.2016, în cuantum de 110,00 mii lei/an (306 

lei/lună/beneficiar), a fost utilizată suma de 109.47 mii lei. 
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FUNDAȚIA MAYA - CENTRUL DE ZI „FLUTURI ALBI” 

Servicii  sociale finanțate: consiliere psiho-socială și suport emoțional, supraveghere și 

îngrijire. 

Numărul de persoane beneficiare pentru care s-a aprobat finanțarea în anul 2016 este  10. 

Raport financiar: 

Din  suma aprobată în H.C.L. nr. 27 din 01.02.2016, în cuantum de 36.00 mii lei/an (306 

lei/lună/beneficiar), acordată în anul 2016 pentru unitatea de asistență socială Centrul de zi 

„Fluturii Albi", a fost utilizată suma de 8.904 lei pentru perioada ianuarie-aprilie 2016 și din  

suma aprobată în H.C.L. nr. 197 din 18.08.2016, în cuantum de 33.06 mii lei/an (826.40 

lei/lună/beneficiar), pentru perioada septembrie - decembrie 2016, a fost utilizată suma de 

16.52 mii lei. 

 

ASOCIAȚIA PRADER WILLI - CENTRUL NORO 

Servicii socio-medicale finanțate: kinetoterapie, terapie comportamentală, masaj. 

Numărul de persoane beneficiare pentru care s-a aprobat finanțarea în anul 2016 este  39. 

Raport financiar: 

Din suma aprobată în HCL nr. 27/01.02.2016, în cuantum de 220.00 mii lei/an (470,76 

lei/lună/beneficiar), pentru Centrul Pilot de referință pentru bolile rare, a fost utilizată suma 

de 219.71 mii lei. 

 

PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN - CENTRUL DE ZI PENTRU COPII 

„SFÂNTUL ARHIDIACON ȘTEFAN” 

Servicii sociale finanțate: asigurarea hranei – masa de prânz și cina. 

Numărul de persoane pentru care s-a aprobat finanțarea  în anul 2016  este 20. 

Raport financiar : 

Din  suma de  aprobată în H.C.L. nr. 27 din 01.02.2016, în cuantum de 50.00 mii lei/an (12 

lei/zi/copil), acordată în anul 2016, pentru unitatea de asistență socială Centrul de zi „Sfântul 

Arhidiacon Ștefan" a fost utilizată suma de 28.86 mii lei. 
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COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE NR. 1 din cadrul D.G.A.S.P.C. SĂLAJ 

Servicii sociale finanțate: consiliere psiho-socială și suport emoțional; supraveghere și 

îngrijire; suport pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă; socializare și 

petrecerea timpului liber; reintegrare familială și comunitară; orientare vocațională; acordare 

hrană. 

Numărul de persoane beneficiare pentru care s-a aprobat finanțarea în anul 2016 este 44. 

Raport financiar: 

Din  suma de  aprobată în H.C.L. nr. 27 din 01.02.2016, în cuantum de 129,00 mii lei (13,96 

lei/zi/copil acordată în 2016, a fost s-a utilizată suma de  99.56 mii lei.        

                                                                           

SOCIETATEA HANDICAPAȚILOR ZALĂU - CENTRUL C.I.T.O. 

Servicii sociale finanțate: Serviciul de integrare/reintegrare socială pentru tineri, care 

cuprinde ateliere de dezvoltare personală (pictură, informatică, limbi străine) și ateliere de 

instruire și orientare profesională (mică tâmplărie, artizanat, confecționare lumânări, 

grădinărit). 

Numărul de persoane beneficiare pentru care s-a aprobat subvenția în anul 2016 este 15. 

Raport financiar: 

Din suma aprobată în HCL nr. 27 din 01.02.2016 în cuantum de  30.00 mii lei/an, 175 

lei/lună/beneficiar, fost utilizată  suma de 24.13 mii lei. 
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN  

      „Menumorut Voievod” SĂLAJ 

 

Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, structurile 

subordonate inspectoratului au executat misiuni de  menţinere, asigurare şi restabilire a 

ordinii publice, precum şi de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional, 

misiunile desfăşurându-se atât prin dispozitive adoptate de către structurile proprii, cât şi în 

cooperare cu structurile teritoriale aparținând Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.  

 

1. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE 

Structurile de ordine publică şi-au îndeplinit atribuţiile specifice prin asigurarea ordinii 

publice la întruniri şi manifestaţii, mitinguri, marşuri, procesiuni, activităţi promoţionale, 

comerciale, cultural-artistice, sportive sau religioase. 

O prioritate acţională a fost stabilirea necesarului de efective şi mijloace necesare 

pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, dimensionarea corespunzătoare a 

dispozitivelor de asigurare a ordinii publice în scopul evitării situaţiilor de risc, îndeosebi pe 

timpul desfăşurării manifestărilor cu public numeros, efectuarea manevrei de forţe și 

mijloace pentru acoperirea corespunzătoare a spaţiului public, sporirea numărului de efective 

în mediul stradal, conform provocărilor cotidiene, prin asigurarea unor dispozitive viabile şi 

flexibile de prevenire şi/sau aplanare a stărilor conflictuale, descurajarea elementelor 

infracţionale și combaterea fenomenelor cu impact social, specifice micii infracționalități. 

  În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă largă 

de misiuni şi acţiuni, atât independent, cât şi în cooperare cu alte instituţii. 

Pe genuri de misiuni, acestea se prezintă astfel: 

Misiuni de asigurare a ordinii publice - 1174, din care:  

-   317 misiuni la manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale etc.; 

-   46 misiuni la manifestări sportive;  

-   4 misiuni pe timpul vizitelor oficiale; 

-   3  misiuni la manifestări de protest; 
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-   257  alte acţiuni; 

-  603 acțiuni executate premergător și pe timpul alegerilor. 

Acţiuni de restabilire a ordinii publice şi intervenţii pentru aplanarea unor 

conflicte – 214, din care:  

    -  1 misiune de restabilire a ordinii publice; 

    -   100 misiuni de intervenţie pentru aplanarea unor conflicte; 

    -   5 misiuni de intervenţie  pentru salvarea unor persoane; 

    -   109 misiuni de intervenţie la alte solicitări telefonice.   

 Au fost implementate măsuri de alocare a efectivelor pentru participarea la misiuni 

în sistem integrat, conform solicitărilor formulate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Sălaj, atât în municipiul reşedinţă de judeţ, cât şi în întreaga zonă de responsabilitate, de 

asigurare a prezenţei echipelor de intervenţie antiteroristă în zona obiectivelor la care paza se 

realizează cu efective de jandarmi, dar şi în zonele aglomerate ori alte obiective/medii 

identificate cu grad de risc, din zona de responsabilitate. 

 Astfel, în perioada analizată s-au executat 8.148 misiuni: 

a.  Misiuni executate în sistem integrat – 5.409  

           b.  Misiuni date în competenţa Jandarmeriei Române – 2.739  

În timpul misiunilor de ordine publică nu s-au înregistrat evenimente negative pe 

timpul îndeplinirii acestora.  

  Pentru asigurarea unei reacţii instituţionale eficiente, structura  de acțiuni 

speciale și antiteroriste a executat, în perioada supusă evaluării, un număr de 637 misiuni: de 

protecție și supraveghere antiteroristă a obiectivelor din competență, de asigurare a protecției  

unor persoane/obiective, de protecție cu ocazia unor vizite oficiale, rezerve de intervenție cu 

ocazia desfășurării unor adunări publice, precum și în cooperare cu unitățile aparținând 

Ministerului Public și DGA.    

Acţiunile de prevenire şi combatere a faptelor antisociale desfășurate s-au concentrat 

pe eficientizarea măsurilor de combatere a faptelor de natură penală sau contravenţională, 

continuarea programelor de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei, dar şi pe 

derularea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ. 
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În perioada de referinţă, activitatea de constatare a faptelor de natură penală poate fi 

apreciată ca fiind pozitivă. Pe timpul misiunilor executate au fost constatate 59 de 

infracţiuni, cu 53 făptuitori. 

Cu ocazia executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul patrulelor mixte de 

ordine publică, au fost constatate 138 infracţiuni, cu 167 făptuitori.  

Astfel, pe timpul misiunilor executate au fost constatate 197  infracţiuni, cu 220 

făptuitori, cu 45 infracţiuni mai multe decât în anul 2015, ceea ce reprezintă o creştere de 

19%, în condiţiile în care, la nivelul judeţului Sălaj, în anul 2016, au fost sesizate 168 

infracţiuni stradale, față de 189, în anul 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu 11%. 

 Pe linia activităţilor de prevenire şi pregătire antiinfracţională au fost desfăşurate 

acţiuni de prevenire periodice, în baza unor parteneriate încheiate cu instituţiile şcolare sau 

educaţionale, ocazie cu care au fost prezentate aspecte referitoare la prevenirea săvârşirii 

faptelor ilegale, prevenirea violenţei domestice, a violenţei în şcoli şi pe arenele sportive, a 

violenţei împotriva persoanelor asistate, prevenirea consumului de droguri, prevenirea 

corupţiei, precum şi modul de sesizare a infracţiunilor sau a unor situaţii de urgenţă prin 

intermediul S.N.U.A.U. „112”.         

În materie contravenţională, la nivelul Inspectoratului s-au aplicat 1.339 sancţiuni 

contravenţionale, în valoare de 268.880 lei, dintre acestea 930 fiind amenzi, iar 409 

avertismente scrise. 

Pe linia executării mandatelor de aducere, în anul 2016, la nivelul unităţii au fost 

executate 440  mandate de aducere, în 41 localităţi. 

 În perioada supusă evaluării s-a asigurat paza şi protecţia instituţională la 16 obiective, 

menţinerea ordinii interioare la 6 săli de judecată, 1.414  misiuni de asigurare a pazei şi 

protecţiei transportului corespondenţei clasificate, în cooperare şi sub autoritatea S. R. I., în 

zona de responsabilitate a Direcţiei Judeţene de Informaţii Sălaj, 103 misiuni de protecţie a 

transporturilor de bunuri şi valori aparţinând unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică 

ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj, precum şi 22 misiuni de pază şi 

protecţie a transporturilor de produse cu caracter special, în beneficiul propriu.  

În anul 2016 nu s-au înregistrat evenimente deosebite sau situaţii care să constituie 

vulnerabilităţi la adresa obiectivelor sau transporturilor asigurate cu pază.    
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În cadrul activităţilor desfăşurate pentru creşterea capacităţii operaţionale au fost 

executate 3 exerciţii de alertare cu inspectoratul şi 6, cu detaşamentele subordonate, 

acestea reliefând un grad de pregătire ridicat, dar şi capacitatea structurilor de suport de a 

susţine misiunile şi acţiunile de intervenţie.  

Pentru gestionarea eficientă a unor misiuni de amploare s-au organizat activităţi de 

creştere a capacităţii operaţionale a structurilor proprii, constituindu-se grupe operative 

pentru conducerea acţiunilor, precum şi participarea cu personal în cadrul comandamentelor 

operaţionale.       

În domeniul managementului stărilor excepţionale s-a realizat elaborarea şi punerea 

în practică a documentelor de mobilizare şi a documentelor operative de ridicare în trepte a 

capacităţii de acţiune şi de luptă, în situaţii de mobilizare şi război. În acest sens, pentru 

pregătirea structurilor şi efectivelor proprii, la nivelul inspectoratului au fost desfăşurate 3 

antrenamente de mobilizare secvenţiale şi unul întrunit, conform ordinelor de linie. 

În cursul lunii martie 2016, unitatea a fost implicată în exerciţiul de mobilizare pe linia 

anunţării şi trimiterii la unităţi a resurselor, în condiţiile apariţiei unei ameninţări reale la 

integritatea şi suveranitatea României, organizat şi condus de către Centrul Militar Judeţean 

Sălaj.       

În ceea ce priveşte monitorizarea misiunilor şi a evenimentelor la nivelul zonei de 

competenţă, au fost desfăşurate activităţi zilnice pentru cunoaşterea şi monitorizarea 

evoluţiei situaţiei operative, a situaţiilor de risc şi a evenimentelor din spaţiul public. 

 Activitatea de cooperare interinstituţională s-a realizat în baza ordinelor şi 

dispoziţiilor de nivel superior, precum şi a planurilor de cooperare/colaborare încheiate la 

nivel naţional sau local. 

La sfârşitul anului 2016 erau în evidenţă 26 de protocoale întocmite la nivelul M.A.I., 

49 la nivelul I.G.J.R., respectiv 18 planuri la nivelul I.J.J. Sălaj. 

La solicitarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratul a 

participat, în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al Judeţului 

Sălaj, la  misiuni de intervenţie cu ocazia punerii în aplicare a Planului roşu de intervenţie, pe 

timpul producerii unor accidente cu victime multiple.   
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Pe linia managementului situaţiilor de urgenţă s-a participat la 3 exerciţii comune cu 

celelalte instituţii cu atribuţii, sub coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. 

  

2. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE SUPORT   

În domeniul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei s-a acţionat pentru organizarea, 

realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a sistemelor de legături fir şi 

radio, asigurarea conducerii în secret a misiunilor, realizarea legăturii cu structurile 

subordonate şi cu forţele participante la misiuni şi la menţinerea legăturilor de date, cu 

eşaloanele superioare, la parametri optimi. 

Începând cu luna septembrie 2016, au fost iniţiate demersurile necesare pentru 

solicitarea de fonduri şi achiziţionarea de echipamente în vederea operaţionalizării,  la 

nivelul I.J.J Sălaj, a unui centru de comunicaţii mobil care ar permite transmiterea de 

informaţii de  interes operativ în timp real, din orice areal geografic judeţean sau naţional.  

  Totodată, în condiţiile dezvoltării tot mai mari a mediului de comunicare online şi a 

creşterii capacităţii acestuia de a dezvolta percepţii şi opinii în raport cu activitatea instituţiei, 

au fost create conturi oficiale pe reţelele de socializare Facebook, You Tube şi Twitter, 

acestea fiind actualizate cu cele mai relevante activităţi desfăşurate pe parcursul anului. 

Pe timpul misiunilor desfăşurate în cooperare cu alte instituţii din M.A.I. s-a aplicat 

principiul VOCII UNICE, nefiind înregistrate sincope de comunicare interinstituţională. 

 

3. PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA  

PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2017 

 

3.1.  Creşterea performanţei activităţilor operative 

 Creşterea calităţii îndeplinirii misiunilor de ordine şi siguranţă publică cu rezultat în 

sporirea siguranţei cetăţenilor; 

 Menţinerea la un nivel optim a capacităţii operaţionale şi de intervenţie pentru 

gestionarea situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice, pazei şi protecţiei instituţionale 

sau în situaţii de urgenţă; 
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 Creşterea eficienţei misiunilor pe segmentul de protecţie instituţională, prin 

reanalizarea şi redimensionarea unor dispozitive, precum şi prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

sistemelor de pază şi antiefracţie; 

 Menţinerea unei cooperări intra şi interinstituţionale permanente şi constructive, 

pentru gestionarea corespunzătoare a misiunilor şi acţiunilor comune cu toţi partenerii cu 

care sunt încheiate planuri de cooperare/colaborare; 

 Creşterea calităţii produselor analitice în activitatea de cercetare – documentare, a 

previziunii riscurilor şi vulnerabilităţilor, precum şi a capacităţii evaluativ – predictive, 

necesare suportului informativ al actului decizional; 

 Continuarea executării misiunilor şi activităţilor, pe baza unui sistem de 

management performant al calităţii.         

  

3.2. Creşterea performanţei activităţilor de suport  

 Realizarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor, printr-o folosire 

judicioasă şi raţională a resurselor umane, financiare şi material, avute la dispoziţie; 

 Gestionarea legală şi eficientă a fondurilor financiare repartizate şi preocuparea 

continuă pentru asigurarea tuturor resurselor necesare bunei funcţionări a inspectoratului; 

 Asigurarea unui management performant în domeniul recrutării, încadrării, 

promovării şi formării profesionale continue a personalului propriu; 

 Dezvoltarea şi consolidarea culturii de securitate informaţională; 

 Asigurarea la un nivel optim a asistenţei juridice, psihologice şi medicale; 

 Continuarea acţiunilor de promovare a imaginii instituţiei Jandarmeriei Române şi a 

Inspectoratului, prin creşterea transparenţei, informarea corectă, oportună şi sistematică a 

opiniei publice. 
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POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU 

 

Serviciul Public Poliţia Locală Zalău şi-a început activitatea la data de 01.06.2011, în 

baza Legii 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, a Regulamentului - cadru de organizare și 

funcționare a Poliției Locale, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 şi a H.C.L. 

Zalău nr. 106 din 16.05.2011. 

Prin acelaşi Act normativ (H.C.L .106/16.05.2011) au fost aprobate Organigrama, 

Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, ca serviciu 

public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Zalău. 

Activitatea Poliţiei Locale se află sub îndrumarea şi coordonarea Primarului. 

 

I. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE POLIŢIŞTII LOCALI  CU 

ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE ÎN 

MUNICIPIUL ZALĂU 

Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, în cursul anului 2016, 

polițiștii locali au organizat şi executat acţiuni, precum: 

- pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în zonele localurilor de alimentaţie publică şi 

terase - 52 acţiuni;  

- zilnic, s-a acţionat pentru prevenirea activităţilor de cerşetorie şi vagabondaj în 

apropierea magazinelor, pieţelor, pentru identificarea persoanelor care nu menţin curăţenia 

oraşului, s-a urmărit modul în care sunt parcate autovehiculele în zonele de locuinţe şi zonele 

aglomerate ale oraşului; 

- s-au executat 42 de acţiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică la activităţile 

sportive:  11 - fotbal,  16 - volei,  12 - handbal,  2 - atletism (cros), 1 - concurs de biciclete; 

- s-au executat 703 acţiuni de asigurare a ordinii publice în zonele unităţilor de 

învăţământ; 

- s-a răspuns la 1.880 solicitări din partea cetăţenilor sau a altor instituții pentru 

soluţionarea unor conflicte casnice, aplanarea conflictelor între vecini, stări de pericol 

identificate de cetăţeni în zonele de domiciliu ale acestora.  
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- în 301 cazuri, polițiștii locali au fost direcționați de personalul care desfășoară 

activitatea în dispecerat, la unitățile de învățământ la care au pornit alarme; 

- au acţionat în  405 cazuri de anihilare a fenomenului de apelare la mila publică; 

- au fost conduse la sediul Poliţiei Locale, pentru identificare, 320 persoane suspecte, 

depistate cu ocazia unor acţiuni sau controale, precum şi cele care au refuzat să se legitimeze 

cu actul de identitate ori să dea relaţii pentru stabilirea identităţii lor;  

- au predat Poliţiei Municipiului Zalău 14 persoane suspecte de comiterea unor infracţiuni 

(furturi, spargeri, distrugeri etc.), 28 minori au fost predați  Complexului de Servicii 

Comunitare nr. 1, în vederea luării măsurilor care se impun, iar 10 persoane care au apelat la 

mila publicului, folosindu-se de copii lor minori, au fost conduse la sediul D.A.S.P.C.; 

- au depistat 256 de situații în care s-a constatat desfășurarea de activităţi comerciale cu 

încălcarea normelor legale în materie; 

-  197 persoane au fost depistate în situaţia de conturbare a liniştii publice; 

- au identificat şi dirijat spre soluţionare, instituţiilor de resort,  1.363  situaţii de stări de 

pericol (canale sparte, gropi în carosabil, obstacole naturale, indicatoare de circulaţie 

distruse, cadavre de animale, localizate în parcuri sau pe arterele de circulaţie etc.), zone 

neiluminate; 

- au depistat 42 persoane care au lăsat în libertate animale în parcuri, grădini publice 

sau alte spaţii verzi; 

- 71 cetăţeni au fost identificaţi ca depozitând molozul şi resturi menajere în alte locuri 

decât cele autorizate, fără a achita serviciului de specialitate contravaloarea prestaţiei de 

curăţenie; 

- au acţionat în 5 cazuri pentru depistarea şi identificarea persoanelor care au distrus 

spaţiile verzi, mobilierul urban (coşuri, bănci, leagăne, balansoare etc.); 

- au fost aplicate 1.561 invitaţii unor persoane care au parcat autoturismele în alte 

locuri decât cele special amenajate; 

- în cadrul Serviciului Ordine Publică  au fost soluţionate 38  petiţii. 

Urmare a acţiunilor de mai sus, în anul 2016, agenţii Poliţiei Locale din cadrul 

Serviciului Ordine Publică au aplicat 3.377 sancţiuni contravenţionale, din care:         

 - amenzi…….............. 1.999  ;   - avertismente……….  1.378. 
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Sancţiunile contravenţionale, aplicate în conformitate cu actele normative care le 

reglementează, se regăsesc: 

1. În aplicarea Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice: 

- amenzi…………… 621 ;  - avertismente……..  160. 

2. În aplicarea H.C.L. 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: 

- amenzi …………   1.288 ; - avertismente……  1.160. 

3. În aplicarea H.C.L. 213/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a parcurilor/locurilor de joacă din Municipiul Zalău: 

- amenzi ………… 33 ;  - avertismente…… 41. 

4. În aplicarea Legea 92/2007 privind persoanele fizice care călătoresc pe mijloacele 

de transport public fără titlu de călătorie: 

- amenzi……..….. 50 ;  - avertismente……  5. 

5. În aplicarea H.C.L. 57/2008 privind organizarea şi funcţionarea serviciului public 

de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău; 

- amenzi……..….. 10 ;  - avertismente…… 5. 

6. În aplicare Legii 24/2007, actualizată şi republicată, privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

- amenzi……..….. 3 ;  - avertismente…..  4. 

 7. În aplicarea Legii 349/2002, actualizată, pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun; 

- amenzi……..….. 4 ;  - avertismente…… 8. 

Valoarea amenzilor aplicate de Serviciul Ordine Publică, în 2016, este de 346.420  lei. 
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II. ACTIVITATEA DE SIGURANŢĂ A CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN 

MUNICIPIUL  ZALĂU, ÎN ANUL 2016: 

II.1. În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţiştii locali au organizat şi executat 

mai multe acţiuni, astfel:                                                                                               

- pentru asigurarea fluenţei circulaţiei pe anumite drumuri publice din raza teritorială de 

competenţă - 165  de acţiuni;                                                                                                                 

- zilnic, s-a verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră, starea indicatoarelor şi a 

marcajelor; 20 nereguli constatate au fost transmise reprezentanţilor D.G.A.D.P.; 

 - au participat la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de manifestări cultural 

artistice, sportive, religioase şi alte activităţi care s-au desfăşurat pe drumul public şi au 

implicat aglomerări de persoane, în 22  situaţii; 

 - au asigurat măsurile de circulaţie în 21  situații,  în cazul efectuării unor lucrări pe partea 

carosabilă (Uzina Electrică, Compania de Apă, Electrica, E.On Gaz),  inclusiv asigurarea de 

asistență cu ocazia efectuării  de marcaje rutiere ; 

- în 4 situaţii au însoțit  autovehicule de mare tonaj pentru a transporta  mărfuri sau pentru 

efectuarea de lucrări pe raza municipiului; 

- au luat măsuri pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului în cazul a 26 accidente de 

circulaţie și în 10 situații au  asigurat măsuri de circulație pentru sprijinirea I.S.U. 

Porolissum; 

- în 15 situații au acordat sprijin S.C. Citadin Zalău SRL în luarea măsurilor pentru eliberarea 

părții carosabile și pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului, cu ocazia unor lucrări de 

frezare și asfaltare; 

- în 5 cazuri au  acționat pentru limitarea efectelor produse de ploi torențiale și ninsori care 

au dus la îngreunarea circulației; 

- au acţionat zilnic pentru identificarea şi sancţionarea conducătorilor auto           

care au încălcat normele legale privind oprirea, staţionarea, parcarea, accesul interzis, 

precum și pentru încălcarea normelor de către pietoni, bicicliști și vehicule cu tracțiune 

animală, aplicând 2.671   sancţiuni contravenţionale; 

- au desfăşurat  72 acţiuni pe străzile 22 Decembrie 1989, Unirii, Porolissum - spre Ortelec, 

Bujorilor, Cetății, C. Coposu, Gh. Doja, A. Șaguna etc., în scopul identificării şi sancţionării 
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conducătorilor auto care circulă  pe aceste străzi cu autovehicule de mare tonaj fără a 

respecta semnificaţia indicatorului de circulaţie ”Limitare de tonaj”, ocazie cu care s-au 

constatat şi aplicat 56  sancţiuni contravenţionale;                                                                                 

- au aplicat 61 de sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, 

conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

- au invitat la sediul Poliţiei Locale 2.751 conducători auto care au oprit/staţionat în locuri 

nepermise; 

- în 20 de situaţii au acţionat la solicitarea dispeceratului pentru identificarea conducătorilor 

auto care au staţionat pe partea carosabilă sau zone verzi unde urma să se efectueze lucrări, 

reparaţii la canalizare sau alte reţele subterane; 

- s-a răspuns la 9 petiții primite de la cetățeni, referitoare la circulația pe drumurile publice. 

 II.2. Activitatea de siguranţă a circulaţiei rutiere a fost organizată prin acţiuni de patrulare - 

un echipaj  auto pe timp de zi și un echipaj, pe timp de noapte, într-un serviciu de 12 ore.  

             Urmare a acţiunilor de mai sus, în perioada ianuarie – decembrie 2016, agenţii 

Poliţiei Locale cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice au aplicat, în total, 

2.671  sancţiuni contravenţionale, din care: 

  - amenzi.........1.796; -  avertismente....... 875. 

Sancţiunile contravenţionale, aplicate în conformitate cu actele normative care le 

reglementează, se regăsesc: 

 În baza O.U.G. 195/2002 s-au aplicat un număr de 2.220 sancţiuni 

contravenţionale, din care:    

- amenzi ..... 1.457 ;  - avertismente.........763  

 În baza H.C.L 170/2007 s-au aplicat un număr de 428 sancţiuni           

contravenţionale, din care:    

  - amenzi………320 ;  - avertismente …….. 108                                     

 În baza  Legii 61/1991 s-au aplicat un număr de 15  sancțiuni contravenționale 

cu  amendă.                

 Pentru nerespectarea prevederilor  Legii 448/2006 s-au aplicat 8 sancțiuni:  

       - 4 cu amendă și 4 cu avertisment. 
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       Pe parcursul anului 2016, polițiștii locali cu atribuții în domeniul Circulatiei Rutiere au 

identificat 2 cazuri de infractiuni privind distrugeri,  sustrageri de bunuri, respectiv 2 

conducători auto au fost depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice.                

În anul 2016 au fost depuse în instanță 77 plângeri contravenționale; au fost 

soluționate 67 de plângeri contravenționale, dintre care 25 de plângeri au fost depuse 

împotriva sancționărilor înregistrate pe HCL nr. 170/2007, 37 de plângeri au fost depuse 

împotriva sancționărilor înregistrate pe OUG nr. 195/2002, iar 5 plângeri au fost depuse 

împotriva sancționărilor înregistrate pe Legea nr. 61/1991. Din cele 67 de plângeri 

contravenționale soluționate în anul 2016, 45 au fost din anii 2014 - 2015.  Plângerile au fost 

soluționate după cum urmează: 

- 17 plângeri contravenționale au fost admise în parte;   

- 10 plângeri contravenționale au fost admise;  

- 40 plângeri contravenţionale au fost respinse ca nefondate;  

- 55 plângeri contravenţionale se află în curs de soluţionare pe rolul instanţelor.                                       

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către polițiștii locali cu atribuții în 

domeniul circulației rutiere, în anul 2016, se ridică la suma de 489. 655 lei. 

La nivelul Poliției Locale Zalău, în cursul anului 2016 au fost aplicate un număr 

de 6.048  sancțiuni, din care  3.795 - cu amendă, iar 2.253 - cu avertisment. Valoarea 

totală a amenzilor aplicate este de 836.075 lei. 
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 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ SĂLAJ 

 

Conform informațiilor Direcției Județene de Statistică, populaţia stabilă a 

Municipiului Zalău, la 1 iulie 20161, numără 69.497 persoane, din care 35.658 femei şi 

33.839 bărbaţi.  

Principalii indicatori ai unităţilor locale active din Municipiul Zalău, în anul 2015, pe 

activitǎţi (secţiuni CAEN), sunt cuprinşi în tabelul de mai jos: 

Secțiuni CAEN Rev. 2 Unităţi locale 
active* 

-număr- 

Număr mediu de 
persoane 
ocupate – 
persoane -  

Număr mediu de 
salariați  

– persoane -  

Total   2450 17672 17063
Agricultură, silvicultură și pescuit 47 376 369
Industria extractivǎ 6 93 92
Industria prelucrǎtoare 255                      6572   6525
Producţia şi furnizarea de energie electricǎ şi 
termicǎ, gaze, apǎ caldǎ şi aer condiţionat 5

 
201 200

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activitǎţi de decontaminare 15

 
362 362

Construcţii 242 1542 1480
Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

 
                  840 

 
3897 3711

Transport şi depozitare  337 1560 1459
Hoteluri şi restaurante 100 621 597
Informaţii şi comunicaţii 68 300 279
Tranzacţii imobiliare;  

                    46 
 

                        80                              69 
Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; 272 539 445
Activităţi de servicii administrative şi activităţi 
de servicii suport 

79 818 801

Învǎţǎmânt **) 28 68 64
Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ **) 34 291 284
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  

                    36 
 

159 145
Alte activităţi de servicii 40 193 181
      *)  nu sunt incluse unitǎţile din ramura intermedieri financiare şi asigurǎri 
    **) include numai unităţile locale cu activitate de învǎţǎmânt sau sǎnǎtate şi asistenţǎ      socialǎ, organizate 

ca  societǎţi comerciale 
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(continuare) 
Secțiuni CAEN Rev. 2 
 

Cifra de afaceri 
a unităţilor 
locale active 

Lei 
Preţuri curente  

Cheltuielile cu 
remuneraţiile 
personalului 

Lei  
Preţuri curente 

Investiţii  
brute 

 
Lei 

Preţuri curente 

Investiții nete în 
bunuri corporale 

 
Lei 

Prețuri curente 

Total   5453597450 408015895 316577897 276164654
Agricultură, silvicultură, pescuit 68444490 9191056 10331895 7103850
Industria extractivǎ 3318942 7149093 23736939 21980176
Industria prelucrǎtoare 2844875192 213235582 134537544 115414004
Producţia şi furnizarea de energie electricǎ 
şi termicǎ, gaze, apǎ caldǎ şi aer condiţionat 131073047 8504352

 
15117677 

15085729

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activitǎţi de decontaminare 51113287 8987912

 
635867 576028

Construcţii 264611432 24467322 25974281 21491723
Comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul; 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor 1548986749 65799180

 
24787746 20115958

Transport şi depozitare  261611087 24825267 26834591 25578229
Hoteluri şi restaurante 41491636 7440734 1148313 749047
Informaţii şi comunicaţii 47640081 8446316 4949842 4726947
Tranzacţii imobiliare         11031296 

            738693
 

        33786372 
29903031

Activitǎţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; 52608195 7176724 4304911 3963844
Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 

66247904 12452790 3475631 2947934

Învǎţǎmânt **) 4417980 707137 385293 384293
Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ **) 23359513 4531898 4487091 4458978
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative; alte activitǎţi de servicii 25493157 1987333

 
1681618 

1288148

Alte activităţi 7273462 2374506 402286 396735
      *)  nu sunt incluse unitǎţile din ramura intermedieri financiare şi asigurǎri 
    **) include numai unităţile locale cu activitate de învǎţǎmânt sau sǎnǎtate şi asistenţǎ      socialǎ, organizate 

ca  societǎţi comerciale 
 
 
 
Structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, sosiri și înnoptări ale turiștilor, 

în anul 2015, în Municipiul Zalău: 
 

Tipuri de structuri de  
primire turistică 

Structuri de primire 
turistică cu funcțiuni de 
cazare turistică 

Sosiri ale turiștilor în 
structuri de primire 
turistică 

Înnoptări ale 
turiștilor în 
structuri de 
primire turistică 

Municipiul Zalău – total, din 
care: 

17 21593 38323 

Hoteluri 8 15633 28258 
Hosteluri 1 466 1056 
Vile turistice 2 1360 1913 
Pensiuni turistice 6 4134 7096 
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Precizări metodologice: 

 

1. Principalii indicatori ai unităților locale active (metodologia Anchetei structurale în 

întreprinderi): 

1.1. unitățile locale active sunt întreprinderile active cu sediul în municipiul Zalău și 

care își desfășoară activitatea în municipiul Zalău, la care se adaugă punctele de 

lucru, din municipiu, ale unor întreprinderi cu sediul administrativ pe raza altor 

localități din județul Sălaj și din alte județe și se scad punctele de lucru ale unor 

întreprinderi cu sediul administrativ în Municipul Zalău și care își desfășoară 

activitatea pe raza altor localități din Județul Sălaj și din alte județe; 

1.2. repartizarea pe coduri CAEN a unităților locale active s-a realizat în funcție de 

activitățile efectiv desfășurate de acestea în anul 2015, activități care, în unele 

cazuri, diferă de activitatea principală declarată de întreprindere; 

1.3. nu sunt incluse unități din sectorul bugetar și din ramura intermedieri financiare 

și asigurări; 

1.4. indicatorii din tabelele de mai sus sunt aferenți unităților locative active definite 

la pct. 1.1. 

 

2. Fișa localității (metodologia de completare a fișei localității): 

2.1. întreprinderi active cu sediul administrativ în Municipiul Zalău, repartizate pe 

coduri CAEN după activitatea principală a întreprinderii, conform certificatului 

de înmatriculare la ONRC;  

2.2. indicatorii din fișa localității sunt aferenți întreprinderilor active, definite la 

punctul 2.1. 
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STAREA ECONOMICĂ 
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                        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

BUGETUL 

        Bugetul final, aprobat pentru anul 2016, la componenta Venituri este de 140.950,00 mii 

lei, iar la componenta Cheltuieli  este de 165.558,73 mii lei. 

Prevederile bugetare ale anului 2016 au fost stabilite în conformitate cu prevederile   

Art.14, alin.7 din Legea nr. 273 privind finanţele publice locale, modificată prin O.U.G. nr. 

63/2010. 

În ultimii doi ani procentul de realizare a veniturilor proprii, faţă de drepturile 

constatate a fost de : 

- 80,84 % în anul 2014; 

- 81,38 %  în anul 2015. 

 

La nivelul anului 2016, situaţia se prezintă astfel: 

           -mii lei- 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE INDICATOR Cod 

indicator 

Drepturi 

constatate 

la 31.12.2016 

Incasari realizate 

aferente dreptuilor 

constatate 2016 

 

 

   % 

1. Impozit pe cladiri de la persoane 

fizice 

07.02.01.01 5.891 4.575 77,66

2. Impozit si taxa pe cladiri de la 

persoane juridice 

07.02.01.02. 9.062 8.829 97,42

3. Impozit pe terenuri de la 

persoane fizice 

07.02.02.01. 1.743 1.412 81,00

4. Impozit si taxa teren de la 

persoane juridice 

07.02.02.02. 1.469 1430 97,35

5. Impozit pe teren extravilan 07.02.02.03. 429 293 68,30

6. Impozit pe mijloace de transport 

detinute de persoane fizice 

16.02.02.01. 5.651 3.565 63,08
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7. Impozit pe mijloace de transport 

detinute de persoane juridice 

16.02.02.02. 2.318 1.659 71,57

8. Venituri din concesiuni si 

inchirieri 

30.02.05. 4.908 4.637 94,48

 TOTAL  31.471 26.400 83,88

 

În ceea ce priveşte soldul total al creantelor bugetare, de încasat la 31 decembrie 2016, 

este de 24.105 mii lei, 25.369 mii lei, în scădere cu 1.264 mii lei faţă de sfârşitul anului 2015,  

din care, de la persoane fizice: 10128 mii lei (în scadere cu 914 mii lei faţă de sfârşitul anului  

2015), iar  la persoane juridice  este de 13.977 mii lei  (în scădere cu  350 mii lei faţă de 

sfârşitul anului). 

 În cursul anului 2016, în cadrul Serviciului Impuneri, Încasări şi Control Persoane 

Fizice au fost efectuate următoarele operaţiuni: 

  - impuneri clădiri :        1.779 cazuri ; 

  - scoateri din evidenţă clădiri :      1.448 cazuri ; 

  - impuneri teren (impozit/taxă) :                4.994 cazuri ; 

            - scoateri din evidenţă teren :                   1.353 cazuri ; 

  - impuneri auto :                     5.719 cazuri ; 

  - radieri auto :         4.519  cazuri ; 

  - regularizare taxă reabilitare termică                 384  cazuri ; 

  - eliberări de certificate fiscale :      10.377 cazuri; 

           - operaţii taxă deratizare (impuneri+scaderi) :      1.700 cazuri;  

  - emitere decizii anuale de impunere :                                         31.500 cazuri; 

  - operaţii scutiri conform legislaţiei în vigoare (dosare noi+revizuiri)  - 3843 cazuri; 

            - documente intrate prin Centrul de Relații cu Publicul şi rezolvate în anul 2016: 

15.932 cazuri, din care adrese de corespondenţă cu contribuabilii sau alte entităţi : 

5.555 cazuri. 

 

 La sfârşitul anului 2016, situaţia la principalele surse, respectiv Impozit clădire, 

Impozit teren, Taxa auto, se prezintă astfel: 
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1. PERSOANE FIZICE 

Pentru încasarea sumelor datorate de către contribuabili - persoane fizice, Serviciul 

Executare Creanţe Bugetare a emis, în cursul anului 2016, un număr de 7479 noi somaţii de 

plată şi titluri executorii, pentru suma de 10,596,194.05 lei. Din acestea, până la sfârşitul 

anului 2016 au fost încasate integral 2191, iar parţial, 781 somaţii de plată, cuantumul 

sumelor  încasate ca urmare a procedurilor de executare silită fiind de 1,463,334.83 lei. Din 

dosarele de executare aflate în lucru din perioada anterioară anului 2016, prin aplicarea 

măsurilor de executare silită s-a  încasat, în anul 2016, suma de 1,099,213.53 lei.  

 La sfârşitul anului, situaţia la principalele surse, respectiv Impozit clădire, Impozit 

teren, Taxa auto, pentru persoane fizice, se prezintă astfel: 

 

IMPOZIT CLĂDIRI  

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare silită, la 3423 

contribuabili - persoane fizice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, 

la sursa Impozit clădire, în cuantum de 1,672,851 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 1977 

somaţii. La sursa Impozit clădire, ca urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma 

încasata este  de 440,029.55 lei, rămânând în lucru 1734 dosare de executare, cu sume totale 

de 1,232,821.45 lei. Din dosarele aflate în sold la începutul anului 2016, s-a mai încasat, ca 

urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma de 188,409.77 lei. 

 

 IMPOZIT TEREN INTRAVILAN   

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare, la 1364 

contribuabili - persoane fizice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, 

la sursa Impozit teren intravilan, în cuantum de 468,599 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 

783 somaţii. La sursa Impozit teren intravilan, ca urmare a aplicării procedurilor de 

executare silită, suma încasată este de 157,036.94 lei, rămânând în lucru 677 dosare de 

executare cu sume totale de 311,562.06 lei. Din dosarele aflate în sold la începutul anului 

2016 s-a mai încasat, ca urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma de 

25,810.82 lei. 
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 IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN  

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare, la 457 contribuabili 

- persoane fizice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, la sursa 

Impozit teren extravilan, în cuantum de 156,177 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 216 

somaţii.  La sursa impozit teren extravilan, ca urmare a aplicării procedurilor de executare 

silită, suma încasata este  de 28,626 lei, rămânând în lucru 262 dosare de executare, cu sume 

totale de 127,551 lei. Din dosarele aflate în sold la începutul anului 2016 s-a mai încasat, ca 

urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma de 13,957.58 lei . 

 

 IMPOZIT AUTO  

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare, la 3163 

contribuabili - persoane fizice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, 

la sursa Auto, în cuantum de 2,426,535 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 1648 somaţii. La 

sursa Auto, ca urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma încasată este de 

476,900.50 lei. Din dosarele aflate în sold la începutul anului 2016 s-a mai încasat, ca urmare 

a aplicării procedurilor de executare silită, suma de 237,430.40 lei.  

 

2. PERSOANE JURIDICE 

 Pentru încasarea sumelor datorate de către contribuabili - persoane juridice, Serviciul 

Executare Creanţe Bugetare a emis, în cursul anului 2016, un număr de 456 noi somaţii de 

plată şi titluri executorii, pentru suma de 1,915,294.63 lei. Din acestea, până la sfârşitul 

anului 2016 au fost încasate integral 147, iar parţial, 34 somaţii de plată, cuantumul sumelor  

încasate ca urmare a procedurilor de executare silită fiind de 595,787.95 lei. Din dosarele de 

executare aflate în lucru din perioada anterioară anului 2016, prin aplicarea măsurilor de 

executare silită de către personalul din cadrul serviciului, s-a  încasat în anul 2016 suma de 

130,452.18 lei. 

 De asemenea, pe parcursul anului 2016 au fost întocmite 262 adrese pentru 

identificarea conturilor bancare deținute de către contribuabili - persoane juridice. 

Pentru 30 contribuabili - persoane juridice au fost întocmite procese verbale de 

insolvabilitate, cu sume în cuantum de  47,182.28 lei. 
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 La sfârşitul anului 2016, situaţia la sursele Impozit clădire, Impozit teren, Auto I şi  

Auto II se prezintă astfel: 

IMPOZIT CLĂDIRI  

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare, la 141 contribuabili 

- persoane juridice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, la sursa 

Impozit clădire, în cuantum de 783,893 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 72 somaţii.  La 

sursa Impozit clădire, ca urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma încasata 

este  de 237,861.25 lei, rămânând în lucru 82 dosare de executare, cu sume totale de 

546,031.75 lei. Din dosarele aflate în sold la începutul anului 2016, s-a mai încasat, ca 

urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma de 80,582.59 lei. 

 

 IMPOZIT TEREN INTRAVILAN  

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare la 92 contribuabili - 

persoane juridice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, la sursa 

Impozit teren intravilan, în cuantum de 176,316 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 39 

somaţii.  La sursa impozit teren intravilan, ca urmare a aplicării procedurilor de executare 

silită, suma încasată este  de 70,305 lei, rămânând în lucru 59 dosare de executare, cu sume 

totale de 106,011 lei. Din dosarele aflate în sold la începutul anului 2016, s-a mai încasat, ca 

urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma de 6,888.49 lei. 

 

 IMPOZIT AUTO I  

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare la 313 contribuabili - 

persoane juridice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, la sursa Auto, 

în cuantum de 508,529 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 122 somaţii.  La sursa Auto, ca 

urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma încasată este de 135,322 lei, 

rămânând în lucru 203 dosare de executare, cu sume totale de 373,207 lei. Din dosarele 

aflate în sold la începutul anului 2016 s-a mai încasat, ca urmare a aplicării procedurilor de 

executare silită, suma de 50,748.48 lei.  
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IMPOZIT AUTO II  

Pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse noi acte de executare la 81 contribuabili - 

persoane juridice cu sume restante faţă de bugetul local al Municipiului Zalău, la sursa Auto, 

în cuantum de 212,308 lei. Dintre acestea, au fost rezolvate 42 somaţii. La sursa Auto, ca 

urmare a aplicării procedurilor de executare silită, suma încasată este de 91,002 lei, 

ramânând în lucru 43 dosare de executare, cu sume totale de 121,306 lei. Din dosarele aflate 

în sold la începutul anului 2016, s-a mai încasat, ca urmare a aplicării procedurilor de 

executare silită, suma de 19.669 lei. 

 

DIRECȚIA TEHNICĂ 
 

A. INVESTIŢII 

În anul 2016, pentru investiţii a fost alocată suma de 25.917,66 mii lei, din care 

25.703,66 mii lei din bugetul local de dezvoltare, iar suma de 214,00 mii lei din veniturile 

proprii ale unor unităţi din subordinea Consiliului Local (unităţi de învăţământ, DGADP). 

Realizările totale sunt de 8.173,41 mii lei (31,54%), din care 8.035,26 mii lei din bugetul 

local de dezvoltare (31,26%) şi 138,15 mii lei din venituri proprii (64,56%).  

 

Detaliată pe capitole bugetare, situaţia investiţiilor se prezintă astfel: 

1. La capitolul bugetar 51.02. Autorităţi executive – Primărie a fost alocată suma de 

1.592,95 mii lei din bugetul local de dezvoltare, realizările fiind de 652,58 mii lei 

(40,97%), care se compun din:  

 Lucrări de dezafectare a instalației interioare de încălzire din bl. C10-C11 și 

executarea unei noi instalații cu distribuție pe orizontală (inclusiv realizare proiect); 

 Supraetajare rafturi la Arhiva municipiului Zalău; 

 Realizare acces pentru persoane cu dizabilități, la Serviciul Evidența populației; 

 Reabilitare și amenajare imobil fost Punct termic nr.7, în depozit arhivă; 

 Lucrări de racordare la rețeaua electrică a Centrului de Permanență Zalău; 
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 Înlocuire poarta de acces în clădirea Primăriei Municipiului Zalău, la intrarea 

secundară de pe Str. 22 Decembrie 1989; 

 Dotări Primărie (echipamente IT, programe şi licenţe, autoturism etc); 

 Achiziție aparatură medicală - ansamblu portabil AT10, pentru Centrul de permanență. 

 

2. La capitolul bugetar 61.02 - Protecţia Civilă si Poliţia Locală a fost alocată suma de 

502,72 mii lei din bugetul local de dezvoltare, realizările fiind de 194,59 mii lei (38,71%), 

care se compun din:   

 Reabilitare cladire sediu Poliția Locală, B-dul M.Viteazul, nr. 23; 

 Studiu de audibilitate pentru sistemul de avertizare; 

 Dotări Poliția Locală (laptop, calculatoare). 

 

3. La capitolul bugetar 65.02 – Învăţământ a fost alocată suma de 2.226,50 mii lei, din 

care 2.191,00 mii lei din bugetul local de dezvoltare, iar suma de 35,50 mii lei din venituri 

proprii. Realizările totale sunt de 1.810,82 mii lei (81,35%), din care 1.776,22 mii lei din 

bugetul local de dezvoltare (81,09%) şi 34,60 mii lei din venituri proprii (97,46 %).  

Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt: 

 Reparaţii capitale la unitaţi de învăţământ (Liceul Tehnic ”Al. Papiu Ilarian”, Liceul 

Sportiv ”A. Iancu”, Liceul de Artă ”Ioan Sima”, Liceul Pedagogic ”Gh. Şincai”, 

Liceul Tehnologic ”V. Gelu”, Liceul Ortodox ”Sf. Nicolae”, Școala Gimnazială ”Gh. 

Lazăr”, Grădiniţa nr. 13, Grădiniţa nr. 8, Grădiniţa nr. 12, Școala Gimnazială ”S. 

Bărnuţiu”, Școala Gimnazială ”I. Maniu”, Gradiniţa ”I. Creangă”, Școala Gimnazială 

”M. Eminescu”, Grădiniţa nr. 5); 

 Realizare grup sanitar elevi, corpul A, Colegiul Național ”Silvania” (inclusiv 

proiectare); 

 Documentație tehnico-economică (faza DALI) pentru Creșterea eficienței energetice a 

Liceului cu Program Sportiv "Avram Iancu" şi a Liceului de Arta "Ioan Sima"; 
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 Documentație tehnico-economică (faza DALI) pentru Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea și echiparea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 5, a Grădiniței cu 

Program Prelungit "Căsuța cu Povești", a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 12; 

 Actualizare documentație tehnico-economică (faza SF) Creșa ”Voinicel”; 

 Documentație tehnico-economică (faza SF+PT) pentru Amenajare acces carosabil 

pentru intervenții în caz de urgență în incinta Liceului Pedagogic "Gheorghe Șincai" și 

a Liceului Ortodox "Sfântul Nicolae"; 

 Dotări la unităţi de învăţământ (Liceul Tehnologic ”M. Viteazul”, Colegiul Naţional 

”Silvania”, Liceul de Artă ”Ioan Sima”, Liceul Pedagogic ”Gh. Şincai”, Liceul  

Tehnologic ”V. Gelu”, Gradiniţa ”Pinochio”, Colegiul ”Al. P. Ilarian”, Gradiniţa ”I. 

Creangă”, Gradiniţa nr. 12, dotări la Centrul de excelenţă). 

 

4. La capitolul bugetar 66.02 –Sănătate a fost alocată suma de 23,00 mii lei, din bugetul 

local de dezvoltare. Realizările totale sunt de 23,00 mii lei (100,00%), şi constă în:  

 Dotări cabinet medical la Liceul Avram Iancu (unitate dentară şi aparat de sterilizare); 

 

5. La capitolul bugetar 67.02 –Cultură, sport a fost alocată suma de 1.025,42 mii lei, din 

bugetul local de dezvoltare. Realizările totale sunt de 252,53 mii lei (24,63%).  Principalele 

investiţii realizate la acest capitol sunt:  

 Reamenajare teren de sport din Gradina Onului - cartierul Ortelec din Municipiul 

Zalău; 

 Realizare instalație pentru iluminare nocturnă a pistei de zgura de la Stadionul 

Municipal; 

 Studii (Documentatie tehnico-economica, faza SF, pentru Reabilitarea, modernizarea, 

dotarea si extinderea cinematografului Scala din municipiul Zalau, jud. Sălaj; 

Documentație tehnico-economică pentru Reparații capitale Stadion Municipal -

refacere împrejmuire și demolare tribună dinspre str. B.P. Hașdeu) 

 Dotări la Bazele sportive: Stadionul municipal, Sala sporturilor, Baza de tenis). 
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6. La capitolul bugetar 68.02 – Asistenţă socială a fost alocată suma de 1.054,84 mii lei, 

din bugetul local de dezvoltare, realizările fiind de 716,89 mii lei (67,96%). Principalele 

investiţii realizate la acest capitol sunt: 

 Lucrări de amplasare și racordare la utilități a unităților locative - str. Spicului; 

 Reparații capitale apartament situat pe str. 22 Decembrie 1989, nr. 8; 

 Reparații capitale înlocuire acoperiș bloc de locuințe C3 și termoizolare planșeu 

ultimul nivel; 

 Studii DASC: Documentație tehnico-economică, faza DALI, pentru "Amenajarea 

cantinei sociale din Municipiul Zalău", "Amenajare Centru de zi pentru copii în 

Municipiul Zalău", "Amenajarea Centru de zi pentru persoane cu deficiente de auz în 

Municipiul Zalău" și Documentația tehnico-economică pentru reparații capitale la 

Punctul termic  nr. 9. 

 Dotări DASC (calculatoare). 

 

7. La capitolul bugetar 70.02 – Gospodărie Comunală  a fost alocată suma de 12.861,44 

mii lei din bugetul local de dezvoltare, realizările fiind de 1.499,87 mii  lei (11,83%). 

Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt: 

 Lucrări de automatizare a instalațiilor de ventilație – climatizare, aferente obiectivului 

de investiții "Complex agroalimentar”; 

 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Perla, V2 si 15 din municipiul Zalau, 

constituite in asociatie de proprietari; 

 Lucrări de extindere a retelelor de iluminat public in municipiul Zalau - executie si 

proiectare; 

 Reparații capitale bloc C4; 

 Împrejmuire și poartă acces la Cimitirul Stâna; 

 Amenajare loc de joacă str. Ioan Slavici; 

 Studii: Modificare PUZ Dealul Morii, Documentații tehnico-economice pentru 

Modernizare Piața Astralis, amenajare parcare și amenajare peisagistică în zona veche 

a Pieței agroalimentare centrale etc; 
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 Dotari S.C. Citadin S.R.L.: tractoare, remorci, lama de zapada, masina de curatat 

strazi; 

 Elaborare strategie integrata de dezvoltare urbana (POR); 

 Documentatie tehnico-economica faza DALI+PT, pentru "Cresterea eficientei 

energetice a blocurilor de locuinte D30-32, A si B, 2A si 2C, D4, B35, C2 si C3, G24-

G26-G28 si D22, I58 si SB34, S18, bl.18, P15, M6, P+8 si V1, Gulliver si L din 

municipiul Zalău". 

 

8. La capitolul bugetar 83.02–Agricultură a fost alocată suma  de 60,84 mii  lei din 

bugetul local de dezvoltare, pentru actualizarea documentaţiei Modernizare şi extindere 

reţele de drumuri forestiere din Municipiul Zalău. 

 

9. La capitolul bugetar 84.02–Transport a fost alocată suma  de 6.571,45 mii  lei din 

bugetul local de dezvoltare, iar suma de 121,50 mii lei din veniturile proprii. Realizările 

totale sunt de 2.965,49 mii lei (44,31%), din care 2.861,94 mii lei din bugetul local de 

dezvoltare (43,55%) şi 103,55 mii lei din venituri proprii (85,23 %).   

Principalele investiţii realizate la acest capitol sunt:  

 Reparaţii capitale străzi din municipiul Zalău (str. G. Coşbuc, amenajare acces zona 

Petrom, str. Maxim Gorki, străzi din cartierul Porolissum, str. Petre Dulfu,  str. Sării, 

str. Iașului, str. Constanței și str. I. Maiorescu); 

 Amenajare acces pietonal, str. Crișan, zona bloc A27; 

 Achiziționare mobilier stații autobuz (9 buc); 

 Achiziţionare autobuze (7 autobuze, din care 5 autobuze nearticulate și 2 autobuze 

articulate); 

 Studii: Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI pentru "Modernizare 

Bulevardul Mihai Viteazul din Municipiul Zalău" și Elaborarea "Planului de 

mobilitate urbana durabila (PMUD) al Municipiului Zalău". 

 Dotări: elevator electromecanic, motostivuitor, cric elevator, aparat de sudură în 

argon, opacimetru cu analizor de gaze, pompa de alimentare motorina și tester 

diagnoza autobuze. 
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10. La capitolul bugetar 87.02 – Alte activitaţi DGADP a fost alocată suma de 57,00 mii  

lei din surse proprii. 

 

B. ACHIZIŢII PUBLICE 

 

Situația centralizată a contractelor de achiziţii publice, atribuite în anul 2015, se 

prezintă astfel: 

Total contracte/comenzi (443 buc), în valoare de 7.537.002,90 lei cu TVA, din care: 

a. Contracte/comenzi de lucrări (34 buc), în valoare de 2.072.955,64 lei cu TVA; 

b. Contracte/comenzi de servicii (70 buc), în valoare de 1.664.069,94 lei cu TVA; 

Contracte/comenzi de furnizare (339 buc), în valoare de 3.799.977,32 lei cu TVA. 
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S.C.  COMPANIA de APĂ SOMEȘ S.A. – Sucursala Zalău -                     

Obiectul  de activitate al societăţii comerciale: 

- Captarea, tratarea, transportul și distribuţia apei potabile; 

- Colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere; 

- Întreţinerea şi repararea reţelelor de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile; 

- Întreţinerea şi repararea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare. 
 

                Asigurarea utilităţilor în Municipiul Zalău 

Activitatea U.M Cantităţi  fizice 

Apă potabilă mii mc 3201,55

  - populaţie  mii mc 1949,71

  - agenţi economici mii mc 1079,25

  - institutii bugetare mii mc 172,59

Canalizare mii mc 2590,00

  - populaţie mii mc 1754,30

  - agenţi economici mii mc 673,21

  - instituții bugetare mii mc 162,49

 

S-a asigurat apă potabilă în program continuu, distribuind, în Municipiul Zalău, în 

anul 2016, cantitatea de 3201,55 mii mc/an, din care, pentru populaţie, 1949,71 mii mc/an, 

ceea ce înseamnă 95,52 l/om/zi.          

Pierderile înregistrate în sistemul de alimentare cu apă potabilă, în anul 2016, au fost 

de 33%. 

 

Calitatea apei potabile 

S-au redus semnificativ numărul reclamațiilor privind calitatea apei potabile, în special 

datorită faptului că s-a corelat funcționarea sistemului de clorinare de la sursă, cu nivelul 

dozărilor din Stațiile de clorinare. La plecare din Stația Vârșolț, apa potabilă are o 

concentrație de clor de 1,4 mg/l și Stațiile de clorinare din Zalău sunt reglate în așa fel încât, 

la utilizatori, concentrația de clor să nu depășească 0,5 mg/l. 
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În anul 2016, comparând valorile multianuale privind caracteristicile fizico-chimice și 

bacteoriologice ale apei potabile, se observă: 

 - reducerea turbidității, datorită eficientizării  filtrelor cu nisip cuarțos; 

- scăderea valorii la indicatorul “Oxidabilitate” în urma punerii în funcțiune a filtrelor cu 

cărbune activ, precum și îmbunătățirea proprietăților organoleptice, prin eliminarea gustului 

și mirosului neplăcut; 

- scăderea concentrației de clor rezidual la apa potabilă, produsă în Stația Vârșolț, datorită 

funcționării continue și  reducerii, pe flux, a încărcăturii organice. 

 

     Calitatea apei epurate   

În anul 2016,  efluentul Stației de epurarea Zalău s-a încadrat în H.G. 188/ 20.03.2002 

pentru aprobarea unor norme privind condiițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor 

uzate, modificată și completată prin H.G. 352/11.05.2005, NTPA 001, respectând cerințele 

legale din Autorizația de gospodărire a apelor și Autorizația de Mediu.  

Staţia de epurare a municipiului Zalău este amplasată pe malul stâng al Văii Zalăului, 

în zona Panic.  

  

Diverse date cu privire la debite şi sarcini Unitate Valoare 

Populaţie (P) Număr 85,000 

Populaţie racordată (Pc) Număr 45,830 

 

 

 

Debite de proiectare Unitate Valoare 
Debit zilnic mediu: Qzi med m3/zi 30,000 
Debitul  zilnic maxim: Qzi max m3/zi 34,800 
Debitul orar maxim: Qh max m3/h 2,200 
Debitul orar minim: Qh min m3/h 1,250 
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Calitate influent (apă uzată 

brută) 
Unitate Concentrație 

maximă

Sarcină 

maximă 
Consumul chimic de oxigen CCO mg/l 125 4,350 kg/zi

Consumul biochimic de oxigen mg/l 25 870 kg/zi

Total de solide în suspensie MTS mg/l 35 1,218 kg/zi

Azot total Ntotal mg/l 10 (15) 348 kg/zi

Fosfor total Ptotal mg/l 1 (2) 34,8 kg/zi

 

Eficența Stației de epurare Zalău/anul 2016 

Parametru/ U.M Unitate 

Influent 

staţie de 

epurare a 

apei uzate 

Efluent staţie de 

epurare a apei 

uzate 

Performanţa 

epurarii % 

CCO-CR mg/l  Stația de Epurare Zalău 489.29 36.83 92.47

CBO-5 mg/l  Stația de Epurare Zalău 209.17 5.38 97.43

N total mg/l  Stația de Epurare Zalău 28.24 9.37 66.82

Rezidiu filtrabil Stația de Epurare Zalău 723.22 663 8.25

MTS mg/l  Stația de Epurare Zalău 260 21.5 91.76

Extractibile 

mg/l  
Stația de Epurare Zalău

4.6 2.2 
52.19

Amoniu mg/l  Stația de Epurare Zalău 36.19 2.58 92.88

Detergenți mg/l  Stația de Epurare Zalău 3.51 0.26 92.53

P total mg/l  Stația de Epurare Zalău 2.45 0.76 68.98

 

În cursul anului 2016, Compania de Apă Someș SA a practicat următoarele prețuri și tarife 

(fără TVA) în activitatea de exploatare: 

Activitatea Tarif – perioada 01.07.2013-31.12.2014 

Apă potabilă 2,63 

Canalizare 2,79 
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Situația infrastructurii din municipiul Zalău 

      Lungimea rețelelor de distribuţie pentru apa potabilă 141,4  km 

      Lungimea rețelelor de canalizare (canal + colectoare) 122,5 km 

      Populația racord. la rețea de  apă  55924 pers. 

      Populația racord. la rețea de canalizare 55026  pers. 

      Nr. branșamente  7051  buc 

      Nr. branșamente  case 5104 buc 

      Nr. branșamente blocuri 1115 buc 

      Nr. branșamente agenți economici + instituții  832  buc 

      Nr. branșamente contorizate   7051 buc 

      Nr. branșamente contorizate case   5104 buc 

      Nr. branșamente contorizate  blocuri    1115 buc 

      Nr. branșamente contorizate  agenți   832 buc 

      Nr. racorduri canalizare 6357  buc 

      Nr. racorduri canalizare case 4422 buc 

      Nr. racorduri canalizare blocuri 1115 buc 

      Nr. racorduri canalizare  agenți + instituții   820 buc. 

  

  În  cursul anului 2016 s-au înregistrat 202 defecţiuni pe reţelele de distribuţie a apei 

potabile, 253 defecțiuni pe branșamente și 219 pe conducta de aducțiune, în total de 674 

defecțiuni Zalău. Pe rețelele de canalizare s-au înregistrat 1115 colmatări. 

 Pentru remedierea acestor defecţiuni s-au cheltuit din fonduri proprii 1242,20 mii lei, 

după cum urmează: 

                 Mii lei 

           - Reparaţii curente pe reţelele de apă                                  496,50          

           - Reparaţii curente pe reţelele de canalizare și Stație de epurare               745,70 

 Total                                      1.242,20 

 

În acestă perioadă, activitatea tehnică s-a axat pe următoarele probleme: 
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- Menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor şi utilajelor din dotare, 

efectuarea, la timp şi de bună calitate, a reviziilor şi reparaţiilor, conform planului aprobat; 

- Respectarea programului de funcţionare stabilit în vederea încadrării în consumuri  

energetice minime; 

 - Asigurarea unor servicii de calitate şi cu program continuu, în municipiul Zalău; 

 - Reducerea la minim a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de tratare; 

 - Realizarea de prestari servicii cu forţă de muncă proprie. 

 

Investiții realizate din Fondul IID 

- Extindere rețea de apă pe str. I. Mango - 85 ml, valoare 18455,53 lei, fără TVA; 

- Extindere rețea apă pe str. M. Sadoveanu - 250,5  ml, valoare 10103,28 lei, fără TVA; 

- Extindere rețea canalizare pe str. M. Sadoveanu - 182 ml, valoare 17720,39 lei, fără TVA; 

- Extindere rețea canalizare  pe str. M. Sorescu – 84 ml, valoare 15866,01 lei; fără TVA; 

 

 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SĂLAJ 

 

Calitatea resurselor de apă – zona Municipiul Zalău 

 

1. CORPURI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ:  

În conformitate cu Art. 2.10 din Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC, prin „corp de 

apă de suprafaţă” se înțelege un element semnificativ al apelor de suprafaţă, precum râu, lac, 

canal, sector de râu, sector de canal, ape tranzitorii, o parte din apele costiere. 

 Calitatea unui corp de apă de suprafaţă se caracterizează prin starea ecologică şi starea 

chimică.  

Determinarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafaţă - râuri în stare naturală, 

monitorizate prin Sistemul Naţional de Monitoring Integrat al Apelor, se realizează pe baza  

sistemului de clasificare şi evaluare globală, de către Institutul Naţional de Cercetare -

Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti, şi colaboratorii - Institutul Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare  Marină “Grigore Antipa”,  Constanţa. 
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            Pentru protecţia calităţii resurselor de apă, în cadrul reţelei Sistemului Naţional de 

Monitoring Integrat, corpul de apă Valea Zalău se monitorizează în două secţiuni - amonte 

municipiu Zalău şi Borla - asigurându-se, astfel, cerinţele specifice de investigare prin 

următoarele programe de monitoring: operaţional (O), cea mai bună secţiune disponibilă  

(CBSD) si ihtiofaună  (IH). 

             Corpul de apă „Zalău” (RORW2.2.17_B1), cu lungimea de 38 km, corespunde 

tipologiei RO 04 şi cuprinde 2 secţiuni de urmărire a calităţii apei, în care se desfăşoară 

următoarele programe de monitoring: 

- „Valea Zalăului amonte de Zalău”- programe de monitoring: IH, CBSD; 

- „Valea Zalăului la Borla”- programe de monitoring: O, IH. 

O dată la 3 ani se efectuează analize și pentru ihtiofaună - pești (IH), începând cu anul 

2011. În anul 2016 nu s-au efectuat analize pentru ihtiofaună. 

Frecvenţa de monitorizare este stabilita în funcţie de cerinţele Directivelor specifice, 

precum şi de variabilitatea parametrilor relevanţi din cadrul arealului arondat, astfel, pentru 

Valea Zalău la Borla si Valea Zalău amonte Zalău, frecvenţa a fost de 11  campanii de 

recoltare .                                                                        

 Încadrarea corpului de apă Zalău în stările ecologice şi chimice corespunzătoare sunt 

redate  în tabelul de mai jos: 

Anul Corpul de apă 
Starea 

ecologică 
Starea chimică 

2016 Zalău 
Moderată 

Bună 

2015 Zalău 
Moderată 

Bună 

2014 Zalău 
Moderată 

Bună 

2013 Zalău 
Moderată 

Bună 

2012 Zalău 
Moderată 

Bună 
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2011 Zalău 
Moderată 

Bună 

2010 Zalău 
Moderată 

Bună 

 

Pentru anul 2016, starea ecologică și starea chimică a cursului de apă Valea Zalău sunt 

prezentate pe baza analizelor efectuate până la data întocmirii materialului.  

 

1.1. Evaluarea stării ecologice a corpului de apă în anul 2016 

 

Elemente biologice 

Evaluarea calităţii elementelor biologice s-a realizat pe baza analizelor de 

macronevertebrate  şi fitobentos. 

În anul 2016, starea macronevertebratelor din corpul de apă „Zalău” a înregistrat o 

calitate bună, iar starea fitobentosului a înregistrat o calitate foarte bună. 

Starea elementelor biologice, monitorizate în anul 2016, a fost bună, prezentând o 

îmbunătățire față de anul 2015. 

 

Elemente fizico-chimice generale 

Parametrii monitorizaţi au indicat o stare foarte bună, după indicatorii specifici 

grupelor ”Condiţii termice” şi ”Stare de acidifiere”, o stare bună, după grupa „Condiţii de 

salinitate” şi ”Condiţii de oxigenare” (îmbunătățire la condiții de oxigen, față de 2015) şi o 

stare moderată, similară cu cea înregistrată în anul 2015, după “Nutrienţi” (NH4, NO2, NO3, 

Ntot, PO4, Ptot), acestea determinând starea corpului de apă. La grupa de indicatori 

”Nutrienti” se înregistrează o scadere a concentrațiilor indicatorilor specifici (azotați, azot 

total, fosfați și fosfor total), față de anul 2015, iar indicatorii amoniu și azotiți prezintă 

concentrații similare. 

Evaluarea stării de calitate, după elementele fizico-chimice generale, determină 

încadrarea corpului de apă în stare moderată.  
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Poluanți specifici 

Indicatorii chimici monitorizaţi, din grupa „poluanţi specifici”, prezintă o încadrare 

în stare moderată pentru corpul de apă “Zalău”, determinată fiind de valorile  înregistrate 

pentru indicatorul “Detergenți anion-activi”, concentrație în scadere, mai mică decât cel 

înregistrat în anul 2015. 

 

Evaluarea integrată a stării ecologice: 

Starea ecologică a corpului de apă,  înregistrată în anul 2016, rămâne moderată, 

similar cu anii anteriori, fiind determinată  de valorile obţinute pentru  elementele  fizico-

chimice și poluanți specifici, înregistrate pe parcursul anului. 

 

1.2. Evaluarea stării chimice. 

Pentru evaluarea stării chimice s-au efectuat analize pentru substanţele periculoase şi 

prioritar periculoase de tip nesintetic (metale grele), evidenţiindu-se o conformare cu 

standardele de calitate a mediului atât pentru valorile medii, cât şi pentru valorile maxime 

determinate. 

Corpul de apă s-a încadrat în stare chimică bună. 

 

2. CORPURI DE APĂ SUBTERANE - EVALUAREA STĂRII CHIMICE  

 Delimitarea corpurilor de apă subterane s-a făcut numai pentru zonele în care există 

acvifere semnificative ca importanţă pentru  alimentări cu apă şi anume debite exploatabile 

mai mari de 10 m3/zi. În restul arealului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a 

apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei 

Cadru 60 /2000 /EC. 

 Interes pentru municipiul Zalau îl prezintă corpul de apă subterană ROSO07-Râul 

Crasna, lunca şi terasele, monitorizat  prin 9 foraje freatice, din care, calitativ un număr de 

4 foraje (Zalău F1, Vârșolț F1, Supuru de Jos F2 și Sărmășag F2)  și corpul de apă de 

adâncime ROCr08, aflat în administrarea ABA Crişuri. 
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ROSO07 este un corp de apă subterană, localizat în depozitele holocene din luncile 

râului Crasna  şi ale afluenţilor săi (Zalău, Corund, Cerna etc.), precum şi în cele pleistocene 

ale teraselor însoţitoare, din zona dealurilor Silvaniei. Suprafaţa corpului de apă subterană 

ROSO07 este de 191 kmp  şi este un corp de tip freatic (nu de adâncime). 

Din punct de vedere calitativ, în corpul ROSO07 nu sunt surse semnificative de 

poluare a freaticului. Suprafaţa ocupată de terenuri posibil cultivate este majoritară, fiind 

posibilă poluarea  difuză cu substante organice și nutrient , proveniți din surse agricole. 

Au fost identificate ca posibile surse de poluare: poluarea cu deşeuri menajere (la 

Şimleul Silvaniei), din industrie (metalurgică, chimică şi energetică - Zalău) şi din 

agricultură (ferme avicole). Impurificarea datorată acestor surse are un caracter local, nefiind 

afectată calitatea întregului corp de apă subterană. 

Corpul de apă ROSO07/Râul Crasna, lunca şi terase se află în interdependenţă cu 

corpurile de apă de suprafaţă aferente râului Crasna şi nu are ecosisteme terestre de 

importanţă deosebită  care să fie dependente de apele subterane. 

 

Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROSO07 

În cadrul acestui corp de apă subterană, conform Manualului de Operare al Sistemului 

de Monitoring pentru anul 2016, s-au făcut determinări fizico-chimice la 4 foraje de reţea de 

ordinul I: Zalău F1 ,Vârșolț F1, Supuru de Jos F2 și Sărmășag F2, cu frecvența de două ori 

/an. 

Indicatorii care au determinat starea corpului de apă 

Indicatorii care au determinat starea corpului de apă subterană ROSO07/Râul Crasna, 

luncă şi terase, au fost următorii: temperatura apei, pH, alcalinitate oxigen dizolvat, azotaţi 

(NO3
-), amoniu (NH4

+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4
2-),  azotiţi (NO2

-), ortofosfaţi solubili (PO4
3-

),conductivitate, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, bicarbonati, fier, mangan, Crom (Cr 3+si 6+), 

Nichel (Ni 2+), Cupru (Cu2+), Zinc (Zn2+), Arsen (As3+), Plumb (Pb2+), Cadmiu (Cd2+), 

Mercur (Hg2+) și fenoli. 
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Rezultatul încadrării corpului de apă în starea chimică 

În cadrul corpului ROSO07/Râul Crasna, luncă şi terase, analizând rezultatele 

monitorizării calitative la cele 4 foraje de rețea, s-au constatat depășiri ale valorilor prag la 

următorii indicatori : 

- amoniu la forajul  Zalău F1, în anul 2016, similar anului 2015, și arsen ; aceste 

neconformități au un caracter strict local (teren privat), neafectând calitatea întregului 

corp de apă subterană. 

- sulfații la forajul Sărmășag F2, în anul 2016, similar anului 2015. Având în vedere 

faptul că acest foraj este amplasat într-o zonă cu zăcăminte de carbune, unde cantitatea 

de sulfați este mai mare decât în alte zone (în mod natural), considerăm că acest punct 

de monitorizare nu este poluat.  

În concluzie, conform metodologiei  de evaluare a stării calitative (chimice) a 

corpurilor de apă subterană, corpul ROSO07/Râul Crasna, luncă şi terase, se află în stare 

chimică bună, similar cu anii anteriori. 

Nu s-au efectuat monitorizări la forajele arteziene din municipiul Zalău, foraje de mare 

adâncime și care nu aparțin corpului de apă subterană ROSO07 monitorizat. 

 

3. SURSE DE POLUARE 

 

În cursul anului 2016 s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor de calitate din apele 

uzate evacuate în Valea Zalău şi afluenţi, faţă de limitele reglementate la următoarele 

folosinţe de apă: SC Cuprom SA Zalău (cupru), SC ROMINSERV Valves IAIFO Zalău 

(mangan), SC Uzina Electrica Zalău SA - Depozit zgură şi cenuşă Panic (calciu), pentru care  

s-au calculat penalităţi în conformitate cu Ordinul nr. 798/2005, modificat şi completat cu 

Ordinul nr. 1725/2010. 

            În perioada 2013 - 2015, CAS SA - Sucursala Zalău a beneficiat de  Programul de 

Etapizare, cu derogare de la NTPA 001/2005. Având în vedere că recepția lucrărilor de 

investiție la stația de epurare mecano-biologică Zalău privind “Reabilitarea și extinderea 

stației de epurare Zalău - finalizarea obiectivului”, executată în cadrul contractului de lucrări 

nr. 24968/03.11.2014, încheiat între Compania de Apă SOMEȘ SA și WTE Wassertechnik 
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GmbH în cadrul proiectului POS Mediu “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă 

uzată din județele Cluj/Sălaj – Îmbuntățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și 

epurare în zona Cluj-Sălaj” s-a realizat în decembrie 2015,  indicatorii de calitate ai apelor 

uzate menajere epurate, evacuate în Valea Zalău, în anul 2016 s-au încadrat în limitele 

admise prin NTPA 001/2005 și Autorizația de Gospodărire a Apelor, emise de Administrația 

Bazinală de Apă Someș -Tisa. 

Eliminarea evacuarilor directe de ape uzate brute neepurate în Valea Zalău și afluenți, 

începând cu anul 2013 și finalizarea lucrărilor de investiții în Stația de epurare Zalău, 

calitatea cursului Valea Zalău se îmbunătățește la indicatorii compuși organici CBO5 și 

CCO-Cr, dar se mențin încă ridicate concentrațiile la nutrienti și detergenți în apa cursului 

Valea Zalău datorită următoarelor cauze : 

- degradării și disfunctionalitătii colectoarelor de canalizare menajera și pluvială din 

municipiul Zalău 

- frecvente colmatări ale canalizarilor menajere și pluviale 

- subdimensionarea rețelelor de canalizare menajeră, cu racordarea ulterioară a 

populației la aceste rețele 

- insuficiența rețelei de canalizare menajeră 

- realizarea rețelelor stradale de canalizare fară realizarea concomitenta a racordurilor 

individuale, ceea ce conduce la întârzierea punerii în funcțiune a sistemelor noi de 

canalizare. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, prin formațiile de lucru, asigură permanent 

întreţinerea lucrărilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă din administrare.  

În cursul anului 2016 s-au desfășurat  acțiuni de igienizare pe râu Zalău, în intravilanul 

municipiului Zalău, cu personal propriu al SGA Sălaj și s-a decolmatat, din resurse 

financiare proprii ale instituției, sectorul de curs de apă cuprins între secțiunile: intrare în 

zona acoperită, casetată, a văii și podul în arc  –  zona  ”CSARDA”, curățindu-se și zidurile 

de sprijin din piatră brută rostuită, care protejează malurile pe acest sector. S-au realizat, de 

asemenea, tăieri de vegetație din albia minoră, pe sectoarele cu vegetație uscată și în zonele 

în care există riscul dislocării acestora la viituri și blocări ale albiei. 
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Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2016 cu tema  Water and Jobs - Apa şi activităţile 

umane, precum  si în cadrul actiunii de curătenie generală a municipiului, initiată de Primăria 

Municipiului Zalău, pe parcursul lunilor martie și aprilie, Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Sălaj a  desfãşurat acţiuni de igienizare a Văii Zalău.   

2. LUCRARI DE AMENAJARE CURSURI DE APĂ  

Lucrările de amenajare a cursului de apă Valea Zalău și afluenți (pârâul Meseș, pârâul  

Sărmaș și Valea Miții), efectuate pe raza municipiului Zalău, sunt următoarele: 16,917 km 

regularizare albii; 15,795 km consolidări mal; 12 praguri de fund; 1,3 km dig de apărare, 

mici acumulari locale. Din acestea,  circa 95% din capacitatea lucrărilor de regularizare și de 

protecție a albiilor și digul – integral, se află în administrarea Administrației Bazinale de Apă 

Someș Tisa, iar celelalte lucrări se află în administrarea ANIF - Sucursala Sălaj (acumulările 

locale și parțial regularizări) și Primăriei Municipiului Zalău (regularizări locale). 

 Pentru atingerea țintei de apărare a municipiului împotriva inundațiilor, în acord cu 

prevederile Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și 

lung, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 846 din 11 august 2010, este necesară 

amenajarea complexă a Văii Zalău, a Văii Miții și a afluenților necodificați din municipiu, 

pentru menținerea si îmbunătățirea calității si standardelor de viață în zonă și conformarea cu 

standardele de mediu ale UE, prin asigurarea functiunii de apărare împotriva inundațiilor.  

În prezent, având ca titular de investiție Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, este în 

curs obiectivul “Apărare împotriva inundațiilor a municipiului și platformei industriale 

Zalău, jud. Sălaj”, fiind aprobati, prin OM, indicatorii tehnico-economici, inclusiv cu 

Acumularea Zalău – lucrări prioritare, necesare și oportune pentru apărarea împotriva 

inundațiilor a zonei centrale, dens populată, a municipiului. Datorită insuficienței resurselor 

financiare, execuția nu a continuat dupa anul 2010, lucrarea fiind menținută în Lista MMSC 

54582/20.02.2015, fără valoare de program 2015, referitoare la  Valea Zalău, în municipiul 

Zalău, poziția 13. Principala problemă în continuarea lucrărilor este constituită de faptul că 

nu s-a finalizat procedura de trecere a terenului din folosinta MAN – poligon - în domeniul 

public local, astfel încât să poata fi realizată acumularea necesară pentru atenuarea viiturilor. 

Afluentul principal  al Văii Zalău, în municipiu, este  Valea Miții. Acest curs de apă este 

regularizat,  în municipiul Zalău (an PIF 1983),  pe un sector în lungime de 3.6 km și indiguit 
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pe o lungime de 1.3 km. Este necesară construirea infrastructurii de protectie împotriva 

inundațiilor, a municipiului Zalău, conform  standardelor actuale de protecție pentru apărarea 

de inundații a locuitorilor, comunităților și obiectivelor economice de interes 

national/regional/local, pe toată lungimea cursului de apa Valea Miții, în conformitate cu 

strategia de  management al riscului la inundații, aprobată prin HG 846 din 11 august 2010.  

          Stadiul actual corespunde etapei de notă de fundamentare elaborata, iar obiectivul este 

cuprins în Lista  proiectelor   prioritare propuse pentru finanțare – beneficiar ABA Someș - 

Tisa.    

         Atât pentru Valea Zalău, cât și pentru Valea Miții, lucrările necesar a se executa 

vizează realizarea infrastructurii pentru prevenirea inundațiilor și reducerea consecințelor 

distructive ale inundațiilor și constau din lucrări de amenajări/regularizări de albii, lucrări de 

consolidări de mal, construcția de lacuri de acumulare, modernizări stații și instalații ale 

rețelei naționale de observații și măsurători hidrologice, precum și ale rețelei de observații și 

măsuratori meteorologice specifice gospodăririi apelor în scopul: 

 creșterii capacității de transport a albiei Văilor Zalău și Miții; 

 amenajarea albiilor în zone de risc și impact ridicat la inundații, necesare 

maximizării parametrilor de scurgere la viituri și stabilizării albiilor în scopul 

unei exploatări durabile; 

 atenuării undelor de viitură amonte de municipiul Zalău.  
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      AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PROTECȚIA MEDIULUI 

 

EVALUAREA CALITĂȚII MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL ZALĂU  

PENTRU ANUL 2016 

Monitorizarea calității aerului în municipiul Zalău se face prin măsurători continue, prin 

măsuratori de 24 h și prin analiza de laborator a unor probe colectate în diferite zone ale 

orașului. 

1. Monitorizarea continuă 

Monitorizarea continuă se realizează la stația automată, amplasată în municipiul 

Zalău, str. Meteorologiei, nr. 93 și face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a 

Calităţii Aerului 

În scopul diseminării în timp real a informaţiei privind calitatea aerului, sistemul este 

dotat cu un display care este  amplasat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediul Sălaj, în 

Zalău, str. Parcului, nr. 2, precum şi cu un panou electronic de afisaj exterior, amplasat în 

zona centrală a municipiului Zalău, panou pe care este afişat indicele general zilnic de 

calitate a aerului, stabilit pe baza indicilor specifici  de calitate a aerului care, la rândul lor, 

sunt calculaţi plecând de la concentraţiile înregistrate pentru fiecare dintre poluanţi (cu 

excepţia poluantului PM10 gravimetric). 

Indicele general este calculat şi afişat din oră în oră, fiind reprezentat prin numere 

întregi cuprinse între 1 si 6, fiecare număr corespunzând unei culori, conform figurii de mai 

jos: 

 

Fig. 1.1.  Indicii de calitate a aerului 

 

Pentru anul 2016 nu au putut fi calculaţi indicii generali de calitate a aerului, datorită 

defecţiunilor apărute la analizoarele din staţia de calitate a aerului; aceste defecţiuni au făcut 
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imposibilă întrunirea numărului minim de indici specifici (trei) necesari pentru calcularea 

indicelui general de calitate a aerului. 

Poluanţii urmăriţi şi numărul determinărilor efectuate la stația automată de 

monitorizare a calității aerului, în cursul anului 2016, sunt prezentate în tabelul următor: 

 

 

Staţia de 

monitorizare 

Tipul 

staţiei 

Poluant 

urmărit 

Număr determinări (date 

validate) 

Medii 

orare 

Medii 

zilnice 

Captura de 

date (%) 

SJ - 1 
tip 

industrial 1 

NO - - 0 

NOx - - 0 

NO2 - - 0 

SO2 - - 0 

CO 3575 151 40,6 

O3 - - 0 

PM 10 automat 4051 174 46,1 

PM 10 

gravimetric 
- 310 84,6 

Tab.  1.1. Poluanţii urmăriţi la staţia de monitorizare SJ–1 şi numărul determinărilor 

 

1.1. Dioxidul de azot 

Pentru anul 2016 nu sunt date disponibile, analizorul pentru NOx fiind defect. 

 

1.2. Dioxidul de sulf 

Pentru anul 2016 nu sunt date disponibile, analizorul pentru SO2 fiind defect. 

 

1.3. Monoxidul de carbon 

 Poluantul CO rezultă în principal din arderea incompletă a combustibililor. În 

municipiul Zalău, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la staţia 
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de monitorizare a calităţii aerului. Valorile înregistrate nu depăşesc valoarea limită 

pentru protecţia umană stabilită de Legea nr. 104/2011 (10 mg/m3). Analizorul a suferit 

defecțiuni, fapt ce explică lipsa datelor pentru a doua jumătate a anului. 
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Fig. 1.2.  Valorile maxime lunare ale mediilor mobile de 8 ore pentru poluantul CO 

 

1.4. Ozonul 

Pentru anul 2016 nu sunt date disponibile, analizorul pentru O3 fiind defect. 

 

1.5. Pulberi în suspensie 

 Pentru determinarea pulberilor în suspensie s-au folosit două metode: metoda 

automată şi metoda gravimetrică. 

În cazul măsurătorilor automate nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice, 

stabilite de Legea nr. 104/2011 (50  μg/m3, valoare ce nu trebuie depăşită de mai mult de 35 

de ori într-un an calendaristic). Media anuală pe 2016 a avut valoarea de 20,06 μg/m3, 

situându-se sub valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii, stabilite de Legea nr. 

104/2011 (40 μg/m3). 

În urma determinării gravimetrice a pulberilor s-au înregistrat 12 depăşiri ale valorii 

limită zilnice, stabilită de Legea nr. 104/2011 (50 μg/m3); aceste depăşiri au apărut în 

principal în lunile ianuarie şi decembrie, datorită emisiilor produse de centralele termice ale 



65 
 

 

locuinţelor din zonă. Media anuală înregistrată a fost 23,555 μg/m3, sub valoarea limită de 40 

μg/m3.  

Analizorul de PM10 automat a suferit defecțiuni, fapt ce explică lipsa datelor pentru a 

doua jumătate a anului 2016. 
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Fig. 1.3.  Valorile maxime lunare ale mediilor zilnice pentru pulberi în suspensie 

 

2. Măsurători de 24 h 

În cursul anului 2016, monitorizarea calităţii aerului ambiental în judeţ, prin 

măsurători de 24 h, s-a realizat în punctul fix amplasat la sediul APM Sălaj. Rezultatele 

acestor determinări sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Localitate

a 

Punct de 

prelevar

e 

Tip 

poluant

Număr 

determinăr

i 

Concentraţia 

(mg/m3) 

Frecvenţă 

depăşirii VL 

sau CMA  

(%) 

Maxima 

zilnică

Media 

anuală 

Zalău APM 

SO2 200 0,0009 0,0002 0 

NO2 200 0,0274 0,0170 0 

NH3 200 0,0220 0,0127 0 

Tab.  2.1. Rezultate ale monitorizării calităţii aerului prin măsurători de 24 h 

 

2.1. Dioxidul de azot 
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 Măsurătorile manuale de 24 de h, în cazul dioxidului de azot, în cursul anului 2016, 

arată că valorile medii zilnice nu au înregistrat depăşiri ale CMA (100 μg/mc), conform 

STAS 12574/1987. 
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Fig. 1.4. Concentraţii de NO2 – medii lunare 

 

2.2. Dioxidul de sulf 

 Concentraţiile medii zilnice de SO2, obţinute în urma efectuării măsurătorilor manuale, 

s-au încadrat sub concentraţia maximă admisibilă (CMA) de 60 μg/mc, conform STAS 

12574/1987. 
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Fig. 1.5. Concentraţii de SO2 – medii lunare 
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2.3. Amoniac 

La nivelul anului 2016, monitorizarea amoniacului s-a realizat prin măsurători de 24 h 

în punctul fix amplasat în municipiul Zalău, la sediul APM Sălaj, neînregistrîndu-se depăşiri 

ale concentraţiei maxime admisibile (0,1mg/mc), conform STAS 12574/1987.  
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Fig. 1.6. Concentraţii de NH3 – medii lunare 

 

3. Analize de laborator 

În cursul anului 2016, laboratorul APM Sălaj a efectuat analize de laborator pentru 

determinarea concentrației de pulberi sedimentabile în cinci puncte amplasate în municipiul 

Zalău și determinarea conținutului de metale grele  în pulberi sedimentabile. 

 

3.1. Pulberi sedimentabile 

În cursul anului 2016 s-au înregistrat 10 depășiri ale concentrație maxime admise cf. 

STAS 12574/1987, cf. tabelului de mai jos: 

 

Punct de prelevare 
2016 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.

Z
A

L
Ă

U
 

(g
/m

p
/l

u
n
ă)

 

A.P.M. Sălaj – 

Str. Parcului, nr. 

2 

1,5 0,4 6,2 4,6 15,2 5,4 3,1 5,6 4,7 0,6 3,8 0,1

Staţia Meteo – 

Str. 
1,2 0,9 1,3 3,9 4,5 13,4 5,3 5,7 1,5 0,9 3,7 0,4
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Meteorologiei, nr. 

93 

Str. 22 Decembrie 

1989, nr. 175 
1,2 4,3 9,4 12,1 7,9 11,1 11,1 10,3 3,2 3,2 7,1 2,2

Cart. Stadion, 

Str. B. P. Haşdeu, 

nr.36 

1,9 1,8 4,1 9,1 9,6 7,4 - - - - - - 

Str. Sărmaş, nr. 4 2,4 5,7 4,6 - 10,9 12,9 12,7 10,3 5,7 2,5 4,0 3,7

Str.Vânătorilor, 

nr.3 A 
- - - - - - 9,4 6,6 7,0 3,0 2,9 1,6

Stația CFR 

Marfă Zalău 

Nord, bd. 

M.Viteazu, nr.100 

- - - - - - 7,7 7,8 1,9 0,2 2,1 1,9

Str.Cascadei, nr. 

2 B 
- - - - - - 0,4 2,2 4,2 2,4 3,1 1,0

CMA cf.STAS 

12574/1987 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Tab.  3.1. Concentrații pulberi sedimentabile 
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Fig. 3.1. Concentraţii de pulberi sedimentabile 
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4. Poluarea fonică şi sănătatea 

Poluarea fonică sau sonoră constă în sunete produse de activitatea umană sau utilaje, 

maşini, care afectează sau dezechilibrează activitatea omului sau animalelor.  

Zgomotul este o suprapunere dezordonată a mai multor sunete. Pentru om, nivelul de 

20-30 dB este fondul sonic normal. Limita medie de suportabilitate a sunetului este de 65 

dB, iar intensitatea maxim tolerabilă este în jur de 80-100 dB, dar ea variază şi în funcţie de 

frecvenţă. Sunetul de 130 dB provoacă senzaţia de durere, iar de 150 dB este insuportabil.  

În oraşe, cauza principală a poluării fonice o constituie traficul rutier.  

Este unanim recunoscut că zgomotele au efecte negative asupra sănătăţii oamenilor 

pentru că: 

 provoacă o oboseală auditivă, auz deficitar care poate fi acompaniat de tinnitus 

(zgomot în urechi) sau un deficit auditiv ireversibil, care poate ajunge până la 

surditate; 

 agravează situaţiile de stres şi, implicit, agravează afecţiunile cardio-vasculare 

(creşterea ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale) şi cele digestive; 

 măresc oboseala generală şi îndeosebi oboseala nervoasă, afectând performanţele 

cognitive: cititul, atenţia, rezolvarea problemelor, memorarea, performanţele 

intelectuale; 

 generează insomnii; 

 accentuează deficienţele de comportament ca, de exemplu, nervozitatea,  

agresivitatea şi anxietatea. 

Unele din efectele descrise apar chiar de la un nivel al intensităţii acustice relativ 

reduse, de 40-60 dB, dacă expunerea are loc timp foarte îndelungat, de ordinul anilor, zilnic. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj realizează măsurători pentru determinarea 

nivelului de zgomot, urmărindu-se traficul rutier ca sursă de zgomot, în cele patru localităţi 

urbane ale judeţului. Nivelele maxime de zgomot se datorează în special traficului greu, 

stării tehnice a autovehiculelor şi calităţii covorului asfaltic. Conform prevederilor legislaţiei 

în domeniul zgomotului, APM Sălaj efectuează şi determinări ale nivelului de zgomot în 

pieţe, parcuri, parcări şi în apropierea şcolilor.  
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Pe parcursul anului 2016, la nivelul municipiului Zalău, au fost efectuate un număr de 

1430 determinări ale nivelului de zgomot. 

Din determinările efectuate reiese următoarele: 

- Măsurătorile efectuate în zonele cu trafic rutier intens au evidenţiat depăşiri pentru 81,66% 

din totalul determinărilor; 

- Depășirile nivelului de zgomot înregistrate în parcuri reprezintă 7,50% din totalul 

măsurătorilor efectuate; 

- În zona școlilor, depăşirile au o proporție de 6,66% din numărul determinărilor efectuate; 

- Nu s-au înregistrat depășiri ale nivelului de zgomot echivalent în zona piețelor 

agroalimentare.  

Măsurătorile privind determinarea nivelului de zgomot au fost efectuate în 

conformitate cu prevederile STAS 1009-88 şi STAS 6161-82 şi sunt prezentate în detaliu în 

tabelul de mai jos:   

 

Nr. 

Crt. 

Tip locaţie pentru 

determinare 

zgomot 

Număr 

măsurători 

Maxima 

măsurată 

dB(A) 

Depăşiri. 

nr. total 

Depăşiri ale 

nivelului de 

zgomot admis 

(%) 

1. Trafic 600 84,3 490 81,66 

2. 

Pieţe, spaţii 

comerciale, 

restaurante în aer 

liber 

230 62,0 0 0,00 

3. Şcoli 360 71,70 24 6,66 

4. 
Parcuri, zone de 

recreere şi odihnă 
240 65 18 7,50 

Tab.4.1: Măsurători de zgomot în municipiul Zalău 

 

5. Radioactivitatea aerului  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj a fost dotată cu o staţie automată de 

monitorizare a radioactivităţii aerului. Staţia măsoară şi transmite în timp real debitul dozei 
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gamma în aer, dar şi parametri meteorologici, cum ar fi temperatura şi umiditatea aerului, 

viteza şi direcţia vântului şi cantitatea de precipitaţii. Datele obţinute sunt mediate şi 

transmise, la un interval de 1 oră, la serverul din interiorul APM Sălaj, iar mai departe sunt 

preluate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi sunt transmise Agenţiei 

Europene de Mediu. 

Staţia automată de monitorizare a radioactivităţii mediului face parte din Reţeaua 

Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului, care cuprinde 39 staţii automate de 

monitorizare a dozei gamma din aer, 5 staţii de monitorizare a radioactivităţii apei şi 1 centru 

naţional de coordonare a reţelei. 

Obiectivele monitorizării radioactivităţii mediului sunt:  

 detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelurilor de 

radioactivitate a mediului pe teritoriul naţional;  

 notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică şi susţinerea, 

cu date din teren, a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp real;  

 controlul funcţionării surselor de poluare radioactivă cu impact asupra mediului, în 

acord cu cerinţele legale şi limitele autorizate la nivel naţional;  

 evaluarea dozelor încasate de populaţie ca urmare a expunerii suplimentare la radiaţii, 

datorate practicilor sau accidentelor radiologice;  

 urmărirea continuă a nivelurilor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea 

consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;  

 furnizarea de informaţii către public.  

Agenţiile teritoriale de mediu au rolul de a asigura transmisia datelor înregistrate de 

staţie prin verificarea permanentă a funcţionării echipamentelor de înregistrare şi transmitere, 

fără a valida aceste tipuri de date. De la instalare, în anul 2007, și până în prezent nu au 

fost sesizate creșteri radiologice ale nivelului de radioactivitate a aerului. 
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  SC AVE SĂLAJ ECOSERV SRL 

 

În cursul anului 2016, prin serviciul public de salubrizare de pe raza Municipiului Zalău, 

conform contractului de concesiune nr. 17146 din 27.04.2006, încheiat cu operatorul de 

salubritate, s-au colectat următoarele tipuri de deșeuri:  

 deșeuri menajere, destinate eliminării prin depozitare la depozitul de deșeuri 

neconform din Localitatea Crișeni (până la data de 14.04.2016, dată la care s-a sistat 

depozitarea), respectiv la Centrul de Management integrat al deșeurilor din Dobrin, în 

cantitate de 14.034,66 to; 

 deșeuri rezultate din activitatea de construcții/reabilitarea locuințelor în cantitate de 

3203,92 to; 

 deșeuri colectate în scopul valorificării prin reciclare/incinerare, societatea are 

contracte încheiate cu valorificatorii finali pentru fiecare tip de deșeu în parte (acolo 

unde nu este posibil acest lucru, se solicită documentele de trasabilitate până la 

reciclatorul final) : 

                    - deșeuri de ambalaje de sticlă (51,59 tone);  

                    - deșeuri de ambalaje plastic – PET, HDPE/PP, PE (309,24 tone);  

                   - deșeuri de ambalaje de hârtie și carton (422,77 tone);  

                   - deșeuri de ambalaje feroase și neferoase (73,55 tone);  

                   - deșeuri de ambalaje de lemn (13,07 tone); 

                   -  DEEE-uri (9,02 tone). 

  În cadrul SC AVE SĂLAJ ECOSERV SRL, principiul de bază în domeniul 

deșeurilor constă în colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, prin amplasarea 

containerelor speciale, inscripționate, pentru fiecare tip de deșeu în parte (containere pentru 

hârtie și carton; containere pentru plastic și metal; containere pentru sticlă).  

Pentru realizarea eficientă și organizarea optimă a colectării materialelor reciclabile 

se vor avea în vedere anumite caracteristici de referință: 

 Mărimea zonei de colectare 

 Structura zonei 
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 Cerințele clientilor. 

Tipul de container, volumul acestuia, frecvența de ridicare influențează atât 

cantitatea, cât și calitatea materialelor reciclabile. În cazul colectării selective a materialelor 

reciclabile uscate, precum sticla și hârtia, frecvența de colectare este determinată doar de 

dimensiunile containerelor.  

Metodele de colectare sunt, de cele mai multe ori, împărțite în scheme: 

 colectarea în puncte de colectare pentru persoane fizice și agenti economici 

 colectarea din poartă în poartă. 

Metoda de colectare în „puncte de colectare” pentru persoane fizice și agenți 

economici este aceea în care „locatarilor” li se cere să ducă deșeurile la unul din punctele de 

colectare special amenajate de către autoritatile locale responsabile sau de către firma de 

salubritate. Pentru aceasta metodă, mai multe containere de deșeuri de capacitate mai mare 

vor fi pozitionate în stradă sau în locuri special amenajate în apropierea zonelor intens 

populate. Specific pentru această metodă de colectare este faptul ca aceste containere sunt 

pozitionate în afara și nu în interiorul proprietății locatarilor (eurocontainere cu capacitate 

de 1,1 mc sau 2,5 mc). Și în cazul societăților se pun la dispozitia beneficiarului, recipienți, 

în funcție de tipul și de cantitatea de deșeuri de ambalaje destinate valorificării diferite. 

Punctele de colectare trebuie sa fie astfel alese încât să existe spatiul necesar pentru 

schimbarea containarului și pentru manevrele autovehiculului de colectare și transport. 

Metoda de colectare din poartă în poartă (persoanele fizice pun deșeurile reciclabile 

în sac, într-un anumit loc, într-o anumită zi) constă în preluarea deșeurilor de către SC AVE 

SĂLAJ ECOSERV SRL, în zile diferite de colectare.  

Prin preluarea materialelor reciclabile (preluarea de la locul la care acestea au fost 

generate; transportul la instalatia de reciclare a firmei; sortarea, tratarea și pregătirea 

deșeurilor pentru transport spre valorificare) se întelege colectarea elementelor componente 

din care materialele pot fi recuperate. 

Procedura de lucru la sediul societății (hala de sortare): 

- deșeurile colectate selectiv ajung în hala special amenajată a societății; 

- deșeurile se sortează pe categorii, trecând prin banda de transport direct în presa de balotat; 
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- cu ajutorul stivuitorului, baloții se încarcă în autospeciala cu capacitate mare și se 

transportă către reciclatorii finali. 

 Obiectivul preluării acestor materiale din deșeuri și reintroducerea lor în procesele de 

producție ca materie primă secundară îl reprezintă economisirea materiilor prime primare și 

reducerea cantităților de deșeuri eliminate. În același timp, se pot economisi cantități mari 

de energie. Alături de economia de energie și de materii prime se obține indirect o 

diminuare a deșeurilor de producție specifice prin diminuarea cantității de materiale 

auxiliare și suplimentare. 

3. Pentru colectarea deșeurilor menajere și asimilabile, reciclabile, construcții și 

demolări, de către utilizatorii serviciului de salubrizare din Municipiul Zalău (populație, 

agenți economici/instituții publice) sunt înființate 90 de Puncte Gospodărești, toate cu 

platforma betonată pentru a  evita infiltrarea apelor contaminate în sol. Cu acordul U.A.T., în 

perioada 2012-2016 s-au modernizat 70 de Puncte Gospodărești (33 în sector Bradet și 37 în 

sector Dumbrava). Sursa de finanțare: fondul de dezvoltare. Punctele Gospodărești 

modernizate sunt mai eficiente și estetice, împrejmuite în totatilitate, spațiul liber fiind doar 

„fereastra de depozitare” prin care se poate descărca deșeul direct în recipientul de colectare, 

evitând astfel abandonarea deșeului, depozitările ilegale, împrăștierea deșeului (fig.1.). 

 
Fig.1. Punct Gospodăresc modern 

 

 SC AVE SĂLAJ ECOSERV SRL, în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău, a 

construit două platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere și reciclabile, una pe 

B-dul Mihai Viteazul, zona blocului O1, respectiv pe Strada Tudor Vladimirescu, zona 

blocului P63 (fig. 2). 
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Fig.2. Platforme subterane de colectare a deseurilor 

 

4. În data de 01.09.2016, SC AVE SĂLAJ ECOSERV SRL a convocat toți primarii 

sau reprezentanți ai primăriilor din Județul Sălaj la o dezbatere publică privind 

salubrizarea și problemele depozitării deșeurilor.  

 

 

                                   

 

 

 


