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JIJDEŢUL SĂLAJ
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Nr.1466 DiN 1.02.2019

PROCES VERBAL
Încheiat în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean SăJaj din data de 28 ianuarie 2019

Dl MARC TIBERIU
Stimaţi cologi
Doamnetor şi domnilor invitaţi şi roprozontanţi ai presoi.
La mutţi ani!
In conformitato cu provodorile art. 94 aim. (1) şi (3) din Legoa administraţioi
publice locale nr. 215/2001, ropublicată, cu modificăriIe şi completările ulterioaro, a
fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şodinţă ordinară.
La şodinţa do azi, sunt prozonţi 30 de consiliori, absent §ind domnul consilier
Margin Gabriel Adrian.
Odată cu roalizaroa convocării şi dihizării matorialolor, aţi luat cunoştinţă do
ordinoa do zi a şodinţei.
-

*

Supun la vot ordinea do zi.
Cino oste pentru? Mulţumosc.
Impotrivă? Abţineri? Nu sunt.
-

-

*

În unanimitato do voturi a fost aprobată următoaroa ordine do zi:
1. Project do hotărâro privind aprobaroa reţoioi unităţilor do învăţământ spocial,
do stat, care vor fhncţiona în judoţul Sălaj în anul şcolar 2019-2020;
2. Proioct do hotărâro pontru modificaroa compononţoi nominale a Autorităţii
Toritorialo do Ordino Publică Săiaj;
3. Proioct do hotărâre privind stabiliroa compononţei colegiului diroctor al
Dirocţioi Generalo do Asjstontă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;
4. Project do hotărâro privind aprobaroa Raportului roforitor la stadiul realizării
măsurilor pontru anul 2018 stabilito prin Pianul do monţinoro a calităţii aorului în
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judoţul Sălaj pontru perioada 2018-2022;
5. Project do hotărâro pentru modificarea tarifului do depozitaro aplicabil
serviciului public do salubrizaro al judoţului Sălaj;
6. Raport do activitato po anul 2018, al Autorităţii Toritorialo do Ordino Publică
Sălaj;
7. Planul strategic al Autorităţii Toritoriale do Ordino Publică Sălaj pontru anul
2019;
8. Diverse.

*

Dl MARC TIBE1UU
Înainto do a intra în ordinea do zi, la propunorea secrotarului judoţului, vă
supun spro aprobare procesul-verbal al şodinţoi ordinaro a Consiliului Judoţoan Sălaj
din data do 21 decombrio 2018, nu tără a discuta ovontualolo obiocţii la acosta dacă
oxistă.
Ii supun la vot:
Cino osto pentru? Mulţumosc.
Impotrivă? Abţineri? Nu sunt.
—

-

-

*

Cu unanimitato do voturi s-a aprobat procosul verbal al şodinţei ordinaro a
Consiliului Judoţean Sălaj din data do 21 docombrio 2018.
—

*

Dl MARC TIBERIU
La primul punct din ordinea do zi, rospoctiv la proiectul de botărâre privind
aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în
judeţul Sălaj în anul şcolar 2019-2020, îl invit pe dl. consilior Noaga Florian
Claudiu să prozinto raportul do avizaro al comisiei do spocialitato.
Dl NEAGA FLORIAN CLAUDIU
Prozintă raportul do avizaro al comisioi do spocialitato.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt îritrobări, obsorvaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul do hotărâro:
Cino osto pontru? Mulţumosc.
Impotrivă? Abţinori? Nu stint.
-

-

-

-

*

Cu un număr do 30 do voturi “pontru”, a fost adoptat proioctul do hotărâre
privind aprobaroa roţoloi unităţilor do învăţământ special do stat care vor füncţiona
înjudoţul Sălaj în anul şcolar 20 19-2020.
*
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So adoptă Hotărârea ni. 1
*

*

Dl MARC TIBER[U
Trecem la punctul 2 al ordinii do zi, rospectiv la proiectul de hotărâre pentru
modjţicarea componenţei nominale a Autorităjii Teritoriale de Ordine Publică
Sălaj şi îl invit po dl. consilier Pop Gheorghe loan să prezinto raportul do avizaro al
comisioi do spocialitato.
Dl POP OHEOROHE lOAN
Prezintă raportul do avizaro al comisioi do spocialitate.
Dl MARC TIBERIU
Întrucât art. 2 din acest proiect de hotărâre se adoptă en vot secret,
rospectiv validaroa dosomnării nominale, ca membru do drept în cadrul Autorităţii
Toritorialo do Ordino Publică Sălaj, a domnului Torheş Gabriel Mann, propun să
supunom la vot art. 1, 3, 4, şi 5, din proioctul do hotărâre, jar pontru art. 2 so
complotoază bulotinolo do vot, votarea urmând să so facă la sfârşit.
—

-

*

Rog să tie complotate bulotinolo do vot.
*

Supun la vot art. 1,3, 4, şi 5 din proioctul do hotărâro:
Cino osto pontru? Mulţumosc.
Impotrivă? Nu sunt.
Abţinoni? 8 consilioni (dna Chondo Livia, dl Zaharia Marcel Claudiu, dl
Sabo loan, dl Maghiu Marian Paul, dl Pop Bugen, dl Nistoroscu Radu Mihai,
Ardoloan Nicolao şi dl lopuro loan Viorol)
-

-

-

—

—

—

—

*

Cu un număr do 22 voturi “pontru”, şi 8 ,,abţinoni”, au fost adoptato art. 1, 3, 4,
şi 5 din proioctul do hotărâro privind modiflcaroa compononţoi nominalo a Autorităţii
Teritorialo do Ordino Publică Sălaj.
*
*

*

Dl MARC TIBBRIU
3. La punctul 3 al ordinii do zi, rospoctiv la Proiectul de hotărâre privind
stabilirea eomponenjei eolegiului director al Direcjiei Generale de Ásisten(ă
Socială ~i Protec(ia Copilului Sălaj îl invit po dl. consilior Dan Toma să prezinto
raportul do avizaro al comisülor de spocialitato.
Dl DAM TOMA
Prozintă raportul do avizaro al comisiilor do spocialitato.
Dl MARC TIBERJU
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Acest proiect so adoptă cu vot secret, votarea urmând a fi tacută la final.
Pentru completarea colegiului director al direcţiei cu ,,3 şe’$ at altor
servicü publice de interes judeţeanĺlocal” propun cooptarea conducerii
executive a Direcţiei Judeţeno do Evidenţă a Persoanelor Sălaj, a Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Sporanţa” Zalău şi a Centrului Judeţoan de
Resurse şi de Asistonţă Educaţională Sălaj.
Dacă stint şi alte propuneri, întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*

Rog să lie completate buletinele de vot.
*
*

*

Dl MARC TIBERJU
Trecom la punctul 4 al ordinii de zi, respoctiv la proiectul de hotărâre pen/ru
aprobarea Raportuluiprivind stadiul realizării măsurilor pen/ru anul 2018 stabiüte
prin Planul de men(mere a calităţü aerului în judeful Sălaj pen/ru perioada 20182022 şi îl invit pe dl. consilior Raţiu Viorol să prezinte raportul do avizaro al
comisiJlor do spocialitato.
Dl RAŢIU VIOREL
Prozintă raportul do avizaro al comisiilor do spocialitate.
Dl MARC TIBERJU
Dacă stint întrobări, obsorvaţii, discuţii?
Supun la vot proioctul do hotărâre:
Cino esto pontru? Mulţumesc.
Impotrivă? Abţinori? Nu sunt.
-

-

*

Cu tin număr do 30 do voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul do hotărâro
pontru aprobaroa Raportului privind stadiul realizării măsurilor pontru anul 2018
stabilito prin Planul do rnonţinero a calităţii aorului în judoţul Sălaj pentru perioada
2018-2022.
*

So adoptă Hotărâroa nr. 4
*
*

*

Dl MARC TIBERJU
Trocom la punctul 5 din ordinoa do zi, respoctiv laproiectul de hotărâre pen/ru
modijicarea tar~fului de depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare al
judeţului Sălaj ~i îl invit po dl. consilior Csóka Tiboriu să prozinto raportul do avizaro
al comisiilor do spocialitate.
Dl CSOKATIBERJU
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Prezintă raportul do avizare al comisiilor de specialitate.
Dl MARC TIBEEJU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl CAPÎLNAŞIU RADU
Die preşedinte, într-adevăr există această modificare legislativă care impune
introducerea unei cote pentru contribuţia pe economia circulară, doar că flu ştiu Îfl ce
măsură Ia ora actuală oste stăpânit gunoiul menajer care so depozitează în rampă,
atâta timp cât colectarea o vedem zilnic şi în municipiu so face fără o selectare, ştiu
că so face Îfl cadrul staţiei înainte de depozitare, acea seiectare ce înseamnă materiale
reciclabile, dar flu ştiu în ce măsură cântărirea gunoiuiui se face corect, adică so face
odată Cu intrarea maşinii în rampă a tot ceea ce înseamnă încărcătura pe maşină. On
atâta timp cât selectarea preselectarea nu este făcută ia sursă, înseamnă că tarifui
acesta se va aplica pe un tonaj mai mare chiar dacă se specifică, am văzut şi în Raport
că se va face efectiv asupra gunoiului menajer depus în rampă. Pe do altă parte
ajungem la creşteri iegat do tarife pentru populaţie, ia tot felul do taxe care se
repercutează negativ şi mă refer în special la ceea ce înseamnă posibilităţiie pe care ie
are un angajat în special în domeniul privat, undo este tot mai dificil să facă faţă la
aceste creşteri de tanife, creşte euro, creşte preţui la combustibil, la energie, la toate
aceste lucruri. Acest tarifva Fi iarăşi o adăugare la acest coş de cheituieli pe care o
—

să-l aibă zilnic sau lunar, omul de plătit.
Ş i încă o daM specific, nu ştiu în ce măsură există un control corect a ceea ce
înseamnă gunoi menajer depozitat, în condiţiile în care preselectarea flu so face,
decât cântărirea maşinilor se face la intrarea în rampă; în condiţiiie acestea tarifui so
va aplica inclusiv la ceea ce so va recicia.
Di MARC TIBERJU
Această majorare de tarif oste motivată de faptul că într-o porspectivă, care în
acest moment este apreciată la orizontul anului 2030, practic deşeurile menajere nu an
trebui să fib supuse depozitării. Adică, să so creeze condiţii ca pe întreg fluxul de la
producere până Ia valorificare să existe posibilitatoa do recirculare a deşeurilor, în aşa
fel încât cantitatea care so supune depozitării să fie minimală; unji îşi propun să fie
chiar eliminată. Legat do modul în care funcţionează Staţia de la Dobrin, fiecare
maşină care intră în staţie este cântărită şi sunt documente de însoţire a deşeunilor, se
cunoaşte provenienţa br, respectiv, U.A.T.-ui do undo au fost colectate. Ele trec
printr-un proces de preiucrare din care so sortează componenta reciciabilă, respectiv
componenta care este posibil de valorificat sub formă do compos, iar ceea ce rămâne
şi este depozitat în rampă, aşa cum aţi văzut şi în documentaţii este undeva la 42 %
Dcci, aproape 60% din doşeu este valorificat sub diverse forme. Vedeţi că există un
.
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sistem, flu aş vrea să mă refer Ia partea de colectare şi transport pentru că flu este
subiectul acestui proiect de hotărâre, ci doar la partea care se depozitează pentru că şi
modificarea se face doar la tariful de depozitare. Sigur, că există prin contractul de
finanţare nişte ţinte de reducere treptat a cantităţii de deşeu care se depozitează.
Vreau să vă spun că suntem în aceste ţinte, şi umiărim în fiecare luriă prin rapoartele
pe care operatorul le depune, ceca ce so întâmplă în staţia de la Dobrin. Sigur că, asta
este o opinie personală, ideal ar 6 ca selectarea să so facă la sursă, adică fiecare în
gospodărie să facă selectarea, jar apoi colectarea să se facă pe &acţii selectate. Dar,
prin acest proiect s-au evaluat şi cantităţile de deşeu şi structura acestuia, şi există
obligativitatea de a face o selectare Îfl municipii , pe patru bacţii, în mediul rural, pe
zona I pe două fřacţii, jar în zonele undo cantitatea de deşeu este mică şi această
selectare sau colectarea selectivă, transportul pur şi simplu nu este economic, se face
o colectare mixtă a deşeului, urmând ca în staţia de la Dobrin să se facă partea
cealaltă de prelucrare. Pe de altă parte legislaţia dă posibilitatea primarilor să obţină
venituri şi din valorificarea deşeurilor care în acest moment se colectează în special
peturile, şi aţi văzut că sunt amenajări pentru depunerea peturilor, pe care anumiţi
operatori care au în obiectul de activitate această activitate, o fac , dar flu o fac
contra cost. Primarii, vă spun, potrivit legislaţiei au posibilitatea să încheie cu ei
contracte prin care să obţină venituri suplimentare.
În concluzie, ceea ce vă supunem aprobării este creşterea tarifülui de
depozitare, operatorul a justificat 3 modificări ale componenţei tarifüĺui, şi anume:
introducerea acestei taxe suplimentare care înseamnă 30 lei!tonă, o majorare ca
urmare a creşterii salariului minim pe economie şi o majorare care este simbolică dar
a solicitat-o, privind diferenţele de curs valutar, pentru tariful de închidere po care
trebuie să-l colecteze de-a lungul operării operatoruiui. Vreau să vă spun în încheiere
că potrivit contractului do finanţare temionul do închidere a primului depozit de
deşeuri, ar 5 do 7 ani. Având în vedere reducerea cantităţii de deşeuri depozitate,
evaluarea gradului do închidere la sfärşitul anului trecut, este undeva la 20%, ceea ce
permite o extindere a perioadei pentru dopozitare în continuare de 8 până la 10 ani.
Deci, în esenţă, interiţia este de a reduce cantităţile do deşeu care so
depozitează, şi acesta este şi sensul taxei care a fost introdusă. Ea este introdusă
pentru a determina atât generatorul cât şi operatorul să reducă cantităţile do deşeuri
care so depozitează şi să crească cantităţile de deşeu valorificabil.
Dl CĂPÎLNAŞIU RAE~U
Doar că reţineroa pe care o avem noi, este Iogată do această cântărire a
maşinilor care ajung hi rampă, şi la care se face până la urmă referire, cu această cotă
de 30 lei/tonă deşou ajuns hi rampă. În momentul în care maşina descărcată intră pe
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ciclu, sunt mai multe maşini care yin din mai multe U.A.T.-uri, cum se va face
diferenţa să scazi ceea cc s-a selectat reciclat şi se scade din total cantitate de deşeu.
—

Dl MARC TIBERIU
Dcci, cantitatea de deşeu este individualizat cântărită pentru fiecare U.A.T.
separat.
Dl CĂPÎLNAŞIU RADU
Da, cand intră maşina.
Dl MARC TIBEIUU
Raportul de prelucrare a întregii cantităţi se face lunar. Dcci întreaga cantitate
care intră într-o lună în staţie, cantitatea care se duce la depozitare este determinată
prin scăderea cantităţilor care se valorifică. Se face o medie, şi acest procent se aplică
în füncţie de cantităţile pe care le generează flecare U.A.T. Nu există posibilitatea ca
la űecare U.A.T. să se facă o prelucrare separată.
DI CĂPÎLNAŞIU it~ru
Vedeţi că diferenţele apar inclusiv între U.A.T.-uri, una este pentru municipiu
unde se fac 4 ~acţii, şi altceva pentru zona rurală unde sunt 2 &acţii. Mai mult cum
am spus, este totuşi descurajator, vorbim de partea de colectare şi transport când sunt
puncte de colectare şi vezi cum vine operatorul şi ridică până la urmă în aceeaşi
maşină tot gunoiul indiferent că este preselectat.
Dl MARC TIBERJU
Scopul acestei ordonanţe este de a introduce elemente care să dea posibilitatea
ca fiecare generator să plătească pentru cât produce în sensul cantităţii care ajunge la
depozitare. Nu avem încă toate instrumentele, dar ECODES are în intenţie să
găsească instrumente în aşa fel încât să se individualizeze cantitatea de deşeu care
ajunge la depozitare şi să plătească fiecare gospodărie, dacă se poate fiecare individ,
dar cred că este mai complicat, dar fiecare operator economic, efectiv pentru
cantitatea pe care o trimite la depozitare, urmând ca celelalte componente care sunt
valorif’icate să fle valorificate sub diverse forme.
Dl CĂFÎLNAŞIU RADU
Nu am înţeles un lucru, se spune din calculele ECODES că impactul asupra
tarifului final către utilizatori pentru zona I este cam de patru on mai mare decât
pentru zonele 11,111 şi IV. Nu am înţeles de cc este această diferenţă.
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Dl MARC TIBERLU
DI vicepreşedinte Panie vă poate spune.
DI PANIE SERGIU
Stimaţi colegi, datorită acestui sistem integrat pe care noi am încercat şi am
reuşit să-1 implementăm, această taxă conform Ordonanţei 74/20 18, flu se plăteşte
decât pentru cantitatca care se depozitează. Dacă la nivel naţional majoritatea
judeţelor, astăzi, trebuie să instituie o taxă pentru toată cantitatea care se depozitează,
noi ccl puţin avem beneficiul acesta că vom plăti dow pentru cantitatea care se
depozitează în depozit.
Vis-a-vis de cele menţionate de dvs şi solicitate, urmează ca astăzi, in cadrul
Consiliului Director al ECODES, să solicităm un punct de vedere al operatorului
strict pe solicitarea componentei Lotului I. La ora 11 va 5 această întâlnire, sperăm că
vom ajunge la nişte discuţii din care să rezulte justificarea acestor elemente pe care
dvs. le-aţi putut auzi astăzi.
Legat de f}acţia pe care dvs aţi ridicat-o cea de selectiv, vă spun că toate ţintele
menţionate în acest proiect, sunt atinse. Şi asta ne justiűcă faptul că acest sistem
integrat funcţionează în totalitate şi sigur că ele se pot corela, şi se pot identifica
soluţii mult mai bune penfl a avea o fřacţie cât de cât valorificabilă mai mare, pentru
a avea costuri mult mai mici la depozitare.
Dl SZILAGYI ROBERT ISTVAN
-

0 intervenţie aş don şi eu. Sistemul integrat al deşeurilor a fost implementat in
toată ţara, în 4 judeţe, printre acestea se află şi judeţul Sălaj. Eu zic că in cazul nostru,
este un caz mai fericit că putem vorbi de o depozitare de 40%, pe când la celelalte
judeţe vorbim de 90
95 % pe depozitare. Sigur tema Ordonanţei 114 este
discutabilă, de ce trebuie să plătim cu toţii cei care depozităm şi de cc nu numai cci
care nu îndeplinesc ţintele stabilite prin legislaţie. Dar, legea ne obligă jar noi trebuie
să punem in aplicare. Discuţiile sigur, vor continua, vor exista, dar ca şi procedură şi
ca şi situaţie judeţul Sălaj este un caz fericit cu ghilimele de rigoare, având în vedere
că această taxă se aplică pentru numai 42%.
—

Dl CĂPÎLNAŞIU I?’nu
0

Exista în legislaţia anterioară o sancţionare pe fondul de mediu in care se plătea
taxă pentru cei care nu îşi îndeplinesc sarcinile.
Dl SZILAGYI ROBERT ISTVAN
-

Există şi acum.

8

Dl CĂPÎLNAŞIU RADU
Şi atunci de cc flu s-a rămas la nivelul acelci taxe suplimentare pentru cci care
flu ÎŞi îndeplinesc sarcinile. Acum sigur este o discuţie vis-a-vis de legislaţie.
Dl MARC TIBERIU
Există ţinte la nivel de primării, Ia nivel de U.A.T.-uri şi există ţintă prin
proiect Ia nivelul deşeurilor care so colectează la întreg judeţ.
Dna CHENDE LIVIA
Aş mai avea cu o întrebare, dacă este sarcina ECODES sau a autorităţilor
locale informarea şi educarea populaţiei în legătură cu colectarea selectivă.
Dl MARC TIBERIU
Şi a ECODES-ului şi a operatorului.
Dfla CHENDE LIVIA
Eu nu am văzut nimic, nici în urbafl şi nici Îfl rural, niciun afiş, nici la scările
de bloc.
Dl POP GHEORGHE
Nu aţi fost peste tot.
Dna CHENDE LIVIA
Acolo unde umblu eu flu am văzut, şi mi se pare că ar trebui să se facă mai
mult pentru asta. Cred că este cuprinsă în tarif 0 componentă privind instruirea
populaţiei în legătură cu colectarea selectivă şi cred că este Îfl interesul inclusiv al
nostru pentru tarifbl care se reduce pe măsură cc se reduce şi cantitatea care se
depozitează.
Dl MARC TIBERJU
E adevărat ceea cc spuneţi.
Dl CĂPÎLNAŞIU i~.nu
Astfel de campanii au mai avut bc, dar din păcate ceea cc am spus anterior
este o descuraj are a oamenilor de a selecta gunoiul în case şi a-I depune ca atare,
văzând că la un moment dat maşinile yin şi încarcă pe toate la un bc.
Dl MARC TIBERJU
Şi asta este adevărat.
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DI CĂPÎLNAŞIU RADU
Si atunci poţi să faci câte campanii vrei dacă tu ca şi operator descurajezi o
astfel de practică.
Dl MARC TIBERIU
La case cred că acest proces este mai simplu şi funcţionează mai bine , Ia
condominii fhncţionează rnai greu pentru că cci care depun deşeurile încă o fac aşa
cum o fac.

-

-

Supun Ia vot proiectul de hotărâre:
Cine este pentru? Mulţumesc.
Impotrivă? 9 consilieri (dna Chende Livia, dl Căpîlnaşiu Radu, dl Zaharia
Marcel Claudiu, dl Sabo loan, dl Maghiu Marian Paul, dl Pop Eugen, dl
Nistorescu Radu Mihai, Ardelean Nicolae şi dl lepure loan Viorel)
Abţineri? 2 consilieri (dl Big Valentin şi dl Gorgan Dorm)
—

—

—

-

—

*

Cu un număr de 19 voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” şi 2 ,,abţineri”, a fost
adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifülui de depozitare aplicabil
serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj.
*

Sc adoptă Hotărârca nr. S
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
6. La punctele 6 şi 7 din convocator avem înscrise:
* 6. Raport de activitate pe aim! 2018, a! Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Sălaj
şi
*7~ Planul strategic a! Autorităţü Teritoriale de Ordine Pub!ică Sălajpentru
anul 2019.
*

Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl IEPURE VIOREL
Doresc să întreb dacă la Raportul de activitate al ATOP pe anul 2018, în urma
consultărilor comunităţii, aveţi un feedback pozitiv, pentru că citim în acest raport că
iitacţionalitatea în judeţul Sălaj a crescut, jar în domeniul siguranţei rutiere numărul
morţilor în accidente rutiere a crescut cu 50% faţă de 2017. Acestea, având în vedere
că rolul ATOP-ului este combaterea infřacţionalităţii şi siguranţa publică.
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Şi a doua întrebaro, dacă putoţi estima costurilo financiare cu ATOP pe anul
2018.

Dl CSOKA TIBERIU
Logat do prima întrebare, feedbeek pozitiv sau negativ, ATOP-ui nu are roiui
do a so impiica în acţiuni do inkacţionaiitate, oste roiui poliţioi locale, a jandarmeriei
Care sunt instituţii înfiinţato în acost scop. ATOP-ui esto o logătură între populaţie,
U.A.T.-uri şi organolo do poliţie, organole do ordine publică şi siguranţă a
cetăţoanului. Noi, ia nivol do ATOP analizăm situaţia operativă în fiocaro trimostru al
anului şi în rapoartelo noastro trimestriale care sunt pe site-ui Consiliului judeţean,
putoţi să citiţi pentru că cuprinde procesole vorbalo pe fiocare şodinţă în parte.
ATOP-ui adoptă hotărâri, şi am adoptat anui trocut în jur do 9 hotărâri, dacă bino îmi
aduc aminto, în sonsul îmbunătăţirii situaţioi atât în zona UAT-uriior cât şi în
activitatoa poiiţioi, jandarmi sau ISU. Dcci, noi luărn hotărâri care pot ft considerate
rocomandări din partea ATOP-ului pontru că nu sunt obhgatorii. Ca oxempiu do
hotărâri am luat două hotărâri cii tornene date, do acoastă dată pentni îmbunătăţiroa
activităţii îi~ zona incendiilor. Având în vodero că numărul incondiiior a crescut în
ultima vremo, am constatat că mai mult do jumătato din U.A.T.-uri nu au organizat
sorviciul comunitar de coşorit, care provodo şi prevenţia incendiiior. Am dat tormen
prin acoastă hotărâre, dar esto do rocomandaro, până în 15 martie fiocaro U.A.T. să îşi
organizoze acest sorviciu do către oi şi nu do firmo private. Coaiaită hotărâro a fost p0
zona do paza obiectivelor şi a bunurilor persoaiiolor, undo sorviciul comunitar do pază
a obioctivolor nu esto organizat decât în 17 U.AT.-uri din 61. Lumoa so
modornizează, tebnica so dozvoltă. Aţi observat că şi noi, prin Consiliui judoţoan am
alocat bani pontru acol sistom do monitorizaro, supravoghero prin camoro video a
activităţii, care oste un ajutor pontnu organolo do poliţio şi ajutor pontru comunitato
pentru descurajarea infřacţiuniior, a fürtunilor şi a altor olomonte in&acţionalo. Am
alocat bani suficionţi do la consiliui judoţoan şi anul trocut şi anii antorioni. Sunt
câtova U.A.T.-uri care au camero uitraporformanto în acost domonuu care ajută la
acost sistom do prevonţio. În iogisiaţio am avut o doficionţă, dooareco acesto sistomo
do monitorizaro nu au fost rocunoscute ca un element ai sistomuhui do pază a
bununiior şi obioctivolor. În urma discuţiiior avuto cu pariamontarii noştri, probabil
că şi în alto judoţo a fost acooaşi situaţie, oxistă un proioct do loge do modificare a
Logii 333! 2003, prin care so include şi acost sistom do monitorizare prin camoro
video in sistomul do organizaro al sorviciului comunitar do pază. Doci, rolul nostnu
nu osto do a no implica, ci do a obsorva cooa ce osto rău, avom un rol do provonţie
aici, şi prin bugetul Consiliului judoţean in fiocaro an choltuim bani p0 baza
sohcitărilor din instituţiiie care concură la ordinoa publică şi siguranţă a cetăţoanului,
pentru provonţio mai ales în şcoli, dar nu numai, s-au făcut phanto privind provonţia.
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Şi în acest an soiicităriie de la instituţiile abilitate au sosit la Consiliul judeţean, şi
sper ca odată cu bugetul să avem şi o alocare corespunzătoare.
Dl NISTORESCU MIHAI
Uitându-mă prin sală, nu ştiu de Ce unii colegi zâmbeau; aceasta este o treabă
serioasă. Vorbim de in&acţiuni, de tot felul de incidente. Sigur, putem să întrebăm
unde este eficienţa ATOP-ului atâta timp cât toată lumea recunoaşte că acestea s-au
dublat ĺ’aţă de anii anteriori. lar putem să întrebăm uncle este eücicnţa ATOP-uiui
dacă ni se spune că nu are decât tin rol de a observa, lucrul acesta cred că îi face mai
bine presa, şi nu pe bani publici. Ca atare, stint hotărâri care nu trebuie respectate de
nimeni. Încă o dată mă întreb, am mai întrebat şi la începutul mandatului, ce rost mai
are ATOP-ui acesta, numai de a cheitui nişte bani? Pentru cá dacă ne referim la uncle
măsuri de siguranţă iuate de nişte U.A.T.-uri, acestea au fost iuate de nişte primari,
bravo br, indiferent din ce partid fac parte. Dacă au reuşit să obţină o frnanţare pentru
siguranţa cetăţenilor este foarte bine, nu văd unde este rolui ATOP-uiui. Şi aş putea
continua, dar nu aş vrea să vorbesc atât de mult ca şi alţii.
Di DEMLE ALIN
La recomandarea ATOP, au luat primarii acele măsuri de siguranţă.
Dna CHENDE LIVIA
Din câte ştiu eu, este iege care impune autorităţiior pubhce locale să înfiinţeze
serviciul de pază , on cu personal angajat propriu on cu firme de specialitate. Gray
este după părerea mea, că avem o grămadă de localităţi din judeţ care nu au niciun fel
de serviciu de pază în acest moment. Şi sunt localităţi şi comune care au
infřacţionalitate ridicată. În schimb alte comune care au avut tin nivel mare de
infřacţionalitate prin introducerea acestor sisteme de monitorizare şi a sistemelor de
protecţie şi pază au reuşit să le reducă. Şi atunci, mie mi se pare că dacă tot există
ATOP-ui ar trebui să insistaţi la cei care trebuie să aplice legea.
Dl CSOKÁ TIBERIU
Am uitat să specific, că punctul doi de la cele două hotărâri spune, că
organele abilitate după 15 martie, vor constata şi vor aplica legea acolo unde nu
funcţionează ceie două servicii comunitare.
Dl IEPURE VIOREL
Întrebările mele au fost inspirate din Planul strategic pe 2018 obiectiveie
privind obligaţiile ATOP, analiza performanţelor, analiza costurilor, de aceea am
întrebat pentru că atunci şi performantele ar trebui să fie mai bune decât în anul
precedent.
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Dl MAGMU MARIAN PAUL
-

În Planul strategic pe 2019 flu ştiu dacă propuneţi ceva mai bun decât anul
trecut, pentru că planul strategic este 95% cel de anul trecut, în afară de pestă porcină
africană şi încă două trei alineate, Planul strategic din 2018 este aproape identic cu
cel din 2019.
—

Dl CSOKA TIBE1UU
Aveţi dreptate aşa este, recunoaştem, asta este situaţia la ora actuală. Am arătat
realitatea, într-adevăr, şi asta a fost şi la bilanţuriĺe Poliţiei, I.S.U., Jandarmi. Dvs.
aveţi în faţă rezultatele. Ccl puţin opinia publică este informată cu ce se întâmplă.
Dl CĂPÎLNAŞIU PÂDU
Credeţi că până în 15 martie vor fi bugete locale?
Dl CSOKA TIBERIU
Noi în luna noiembrie am dat accastă hotărârc, am sperat şi sperăm şi acuma că
vafh
Dl MAGHJU MAPJAN

-

PAUL

Pentru partea de bugetare, chiar nu vreau să flu populist dar cu 20% din
indcnmizaţia preşedintelui Consiliului judeţean, pentru anul în curs se va ajunge,
dacă flu mă înşel, dacă mă înşel vă rog să mă corectaţi, undeva Ia 4500 4600 lei
brut pentru flecare şedinţă.
—

Dl CSOKA TIBERIU
Dvs. flu aţi aprobat, dar de anul trecut indemnizaţia unui membru ATOP este
15% difl indenmizaţia preşedintelui Consiliului judeţean.
Dl MAGHJU MARIAN PAUL
-

Atunci va 5 undeva la 4000 lei brutul pe lună.
Dl CSOKA TIBER[U
Nu cred că este atât, dar mă rog. calculaţi şi dvs.
..

Dl MAGHIU MARIAN PAUL
-

Calculez ţinând coat de legislaţie şi de indici.
Dl CSOKA TIBERIU
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Şi noi după legislaţie am stabilit, flu după aitceva. Deci, de la 25% în doi ani
când am intrat în ATOP acum avem 15% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului
judeţeari.
DL MAGHIU MARIAN PAUL
-

Bun, cât va fi atunci indemnizaţia unui membru ATOP pentru 2019?
Dl CSOKA TIBERIU
Exact cât scrie în lege, 15% din salariul brut al preşedintelui Consiliului
judeţean.
Dl IEPURE VIOREL
Cât estimaţi costurile totale cu ATOP în 2019?
Dl CSOKÄ TIBERIU
Câţi membri ATOP sunt, înmulţit cu numărul de şedinţe Ia care se participă,
înmulţit cu 15% din salariul preşedintelui, minus reţinerile aferente, este brutul şi
netul. Puteţi calcula singuri. Deja în ziare s-a încercat să se stabilească salariul
preşedintelui Consiliului judeţean.

Dl MARC TIBERIU
Dacă mai sunt şi alte observaţii? Nu sunt.
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
Trecem la punctul Diverse. Dacă sunt observaţii?

Dl CĂPÎLNAŞIU ~nu
Există 0 reveflire la o solicitare mai veche de la comuna Gîlgău pentru un drum
judeţean de la Bîrsău Mare, unde situaţia este dezastruoasă. Este vorba de vreo 850 m
din care 200 m este zona de pod, este vorba de 650 m lungime. Rugămintea ar ca
să fie cuprins în bugetul pe anul 2019, la partea de investiţii. Până acum s-a spus că
nu a existat partea de cadastrare a drumului. Eu am înţeles că ea este tacută, dcci,
solicitarea noastră ar fi să he cuprins în lista de investiţü acest drum judeţean.
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MARC TIBERIU
Drumul va fi în lista de investiţii, un singur amendament vreau să fac. Am fost
pe acest drum săptămâna trecută, starea lui flu este catastrofală, este situaţia unui
drum pietruit. 0 să îl cuprindem în bugetul pe anul acesta.
Dna CHENDE LIVIA
Eu mai am o problemă legată de parcarea dc la Spitalul judeţean. Probabil că
investiţia pentru parcarea care am înţeles că este În derulare va dun 2-3-4 ani de aid
înainte, pentru că investiţia este mare, parcarea este mare. Cred că situaţia celor care
au probleme la spital flu se va îmbunătăţi. Eu am fost la Oradea acum câţiva ani şi
acolo era o parcare prin SMS limitată ca timp. Dacă aţi putea lua o decizie împreună
cu Primăria Zalău, să faceţi aşa ceva şi pentru parcarea din Zalău. Nu cred că are
nimeni nevoie mai mult de 2 3 ore să îşi rezolve problema. Eu am fost în iarna
aceasta de mai multe on acolo şi am văzut maşini pe care staţiona zăpada, asta
înseamnă ca au staţionat acolo zile şi nopţi în şir. Poate că flu sunt multe locurile de
parcare care se eliberează, dar suit o seamă de locuri de parcare. Nu luăm taxe pentru
parcarea de la Spital pentru că este o problemă socială, în schimb mai jos unde ne
parcăm maşinile dacă nu găsim bc, plătim parcarea. Nu cred că a nu lua taxă este o
rezolvare. Cred că trebuie să decideţi împreună cu Pnimăria Zalău nişte măsuri pentru
ca acolo să nu mai existe probleme cu cei care au probleme la spital.
—

Dl MARC TIBE1UU
Da, aveţi dreptate, parcarea este insuńcientă, din păcate sunt şi locatari care
folosesc parcarea din faţa spitalului pentru maşinile proprii, aceasta este explicaţia
pentru zăpada neatinsă, dan investiţia pe care intenţionăm să o facem va creşte
numărul locurilor de parcare substanţial, şi sper că situaţia se va îmbunătăţi.
Dna CHENDE LIVIA
În cât timp?
DI MARC TIBERJU
As putea să pun o întrebare răutăcioasă, dar mă abţin să o pun. Nd, am
început, şi o să încerc să vă spun în fiecare etapă în ce fază suntem. Intenţia este să o
terminăm cât se poate de repede.
Dna CHENDE LIVIA
Vreau să vă spun că eu am ridicat această problemă de mai multe on pe
parcursul timpului şi nici atunci nu a fost prietenie între cele două autorităţi, acum
este, şi cred că puteţi să luaţi nişte măsuri minimale şi pe termen scurt, pentru ca cei
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care so duc acolo cu persoane bolnavo, să flu §e nevoiţi să facă înconjurui spitaiuiui
do zoci do on până găsesc tin bc de parcare. Mă iertaţi că insist, dar am trecut prin
asta şi ştiu cc simţi când păţoşti aşa cova,
Dl MARC TIBBRIU
Ş i noi suntom conştienţi că locurile do parcaro sunt insuficiento şi încorcăm să
gäsim soluţii. Nu pot să vă raspund la întrebarea logată do terrnon, coca ce vă pot
spume că vom încerca în ccl rnai scurt timp, şi dacă so poatc să nu 5e do ordinul anilor
ci cât mai repode posibil.
Dl CĂPÎLNAŞIU RflJ~
Die prcşedinte, am şi eu o probbomă bogată do Spitalul regional cc so
preconizează a so roaliza din fonduri ouropono la Ciuj. Solicitarca noastră ar fi ca în
cazul unci astfel do solicitări dacă so va îndropta şi cătro Consiliile judoţcno din
regiune, să fie discutată şi do către noi în cadrul Consiliubui judeţoan. Crod că trobuie
să susţinom tin astfel do proioct, esto benofic pentru toată lumoa, ştim cc ar înscmna
un spital nou, făcut do la zero, în condiţiilo în care la fol do bine ştim că once spital,
după indicaţiilo existonte la ora actuală în Europa, ar trcbui domolat după 30 50 do
ani, datorită acostor infostări care au bc, şi ştim cc însoamnă infocţiilc nosocomiabe
care există în spitalo, dar mai mult că am benoficia şi fbi; oricum foarte multă lumo
ajungo la Cluj po diverse problomo. Un astfol do spital crod că ar fi oxtrom do benefit
pentru toată lumea. Punctul nostru do vedere, esto că trobuio să susţinom un astfcl do
domers, mai ales că este vorba do bani ouroponil. Sigur că va § o parto do cofinanţaro,
dar oa esto absolut suportabilă penfl bugotobe locale în vedoroa susţinorii unui astfol
do proioct.
-

Dl MARC TIBEMU
Spitalul rogional arc un bugot ostimat la posto 400 mil Euro, cofinanţaroa
Uniurdi Europono osto do 150 mil ouro, 250 mil ouro va trobui să fit o contribuţio, şi
aşa cum a fost ole gândito, a Guvomului Româmioi. Dacă vorbim dospro tin spital
regional do urgonţă atunci cred că justiticaroa construcţioi lui oxistă. Dacă vorbim do
un spital regional caro să aduno cob 26 do pavilioano pe care bo aro Spitalul Judoţean
Cluj într-o singură bocaţie, atunci caracterul regional disparo. Şi nu cred că osto
novoio do o implicaro care do fapt osto şi foarte diňcilă. Şi vreau să vă spun caro cred
eu că sunt implicaţiile construcţioi unui asemcnoa spital. Dintr-o dată un număr
improsionant do modici do urgonţă, în principal chinirgi, ancstozişti şi alto spocialităţi
caro acum stint deňcitaro ar dovoni disponibilo în Cluj. Co s-ar întâmpla cu spitalobo
judoţone osto aici dl dr. Neaga, vă poate spuno. Dar, do principiu, eu cred că oste
nevoic do tin spital rogional do urgcnţă pentru că urgcnţole majoro dopăşcsc
capacităţibo spitabebor judeţeno. 0 exportiză, o aparatură la nivol înalt osto bonofică
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pontru toţi locuitorii regiunii, mai ales că legislaţia dă posibilitatea pacientului să se
adresezo unităţii spitaliceşti pe care ci o alego. Deci, bolnavul poate să so ducă undo
doroşto, şi Casa Naţională do Asigurări do Sănătate esto obligată să îi deconteze
serviciilo. Dar, există în acolaşi timp un program naţional do roducere a numărului do
paturi, există în acolaşi timp o strategic naţională do sănătate şi o stratogie regională
do sănătate, care trebuie şi ole luate în calcul atunci când aparo un fürnizor de sorvicii
medicale do mărimoa unui spitai regional care înseamnă întro 700 şi 900 do paturi. 0
unitate, care evident din punct do vedere medical, eu cred că este necesară, din punct
do vodore al resursolor crod că va avea influonţă asupra fůncţionării colorlalto spitalo
judoţeno, dacă acost proiect nu oste preluat do Guvem. El nu poato 5 în opinia mea,
un proioct pentru 6 judoţo, pentru că implică nu doar rosurse în coťrnanţaroa
construcţiei, ci şi în funcţionare după acoea. Nu cred că întâmplător ole au fost
abordate do la început ca şi programe naţionale. Dcci, crod că esto nocesar, rămâno do
văzut care esto capacitatea fiocăruia în parto do a contribui, dacă mă întrobaţi, ou crod
că dopăşoşte posibilitatoa do implomontare a unui judoţ un asomenea proioct.
*

Dl MARC TIBERJU
Rog Comisia do număraro a voturilor să-şi intro în atribuţiuni.
*

So votoază.
*

Dl MARC TIBER[U
Are cuvântul dl. Dan Toma, proşodintolo Comisioi do validaro, pontru a
prozonta procesul-verbal al comisici do validaro cuprinzând rezultatul votului pontru
proiectole do hotărâro pentru care au fost completate buletinole do vot.
Dl DAM TOMA
În urma exprimărü votului pontru proioctul do hotărârc pontru modificarea
compononţei nominale a Autorităţii Toritoriale do Ordino Publică Sălaj, au rezultat
următoarclo: dl Tcrhoş Gabriel Mann a obţinut 28 do voturi ,,pontru” şi 2 voturi
,,nulo”.
—

*

So adoptă Hotărârea a. 2
*
**

În urma oxprimănii votului pontru proioctul do hotărâro privind stabilirea
compononţoi cologiului director al Dirocţioi Goneralo do Asistenţă Socială ~i Protocţia
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Copilului Sălaj, au rezultat următoarele: dl Vlaicu Cosmin Radu a obţinut 27 de
voturi ,,pentru” şi 3 voturi ,,nule”, jar restul membrilor propuşi au obţinut 29 voturi
,,pentru” şi un vot ,,nul”.
—

*

Se adoptă Hotărârea nr. 3
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
Nemaiftind alte problenie pentru ordinea de zi, declar închise lucrările şedinţei
de azi. Vă mulţumesc.
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