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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 6004 din 08.04.2022
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 08 aprilie 2022, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Sălaj
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (3) coroborate cu cele ale art.182
alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 104 din
07.04.2022, a fost convocat de îndată Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă
extraordinară, fiind stabilită desfăşurarea acesteia în sistem videoconferință prin
intermediul platformei Zoom.
Asigur conducerea lucrărilor ședinței de astăzi în conformitate cu prevederile
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Sălaj nr. 80 din 21 martie 2022.
Domnule secretar general, vă rog frumos să-mi confirmați numărul
consilierilor județeni prezenți.
*
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Bună dimineața domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor consilieri
județeni, pentru moment, conform listei de prezență absentează 5 consilieri județeni și
anume: domnul președinte Dinu Iancu - Sălăjanu, domnul vicepreședinte Szilagyi
Robert – Istvan, domnul Costinaș Ovidiu, domnul Ardelean Cosmin – Vasile și
doamna Crișan Mariana – Dana, dar înțeleg că sunt dificultăți de conectare, încearcă
fiecare, mulți dintre dânșii să se conecteze. Pe măsură ce se vor conecta, voi anunța.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei. Dacă sunt obiecții față de ordinea de zi? Nu sunt.
Supun la vot ordinea de zi:
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 26 consilieri județeni.
*
*
*
Cu un număr de 26 voturi “pentru”, a fost aprobată următoarea ORDINE DE
ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare,
modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR;

2

2. Diverse.
*
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe
verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Zalău, jud. Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR, îl invit pe dl. consilier
SOJKA ATILA – IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl SOJKA ATILA – IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii la acest proiect de hotărâre?
*
Dl PANIE SERGIU
Domnule vicepreședinte, așa cum am discutat în cadrul comisiei, aș dori ca
acele clarificări să fie auzite și de către colegii consilieri județeni. Vă mulțumesc.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Vă mulțumesc și eu.
Dl PANIE SERGIU
Clarificările de care discut și le-am solicitat, se referă la articolul 2 din cadrul
proiectului, care menționează că valoarea totală este de 10 milioane 737 mii lei, iar
din această sumă, valoarea maximă eligibilă în acest moment, privind această
aprobare de depunere pe PNRR este de doar 2 milioane 89 mii lei, rămânând ca și
susținere proprie, cealaltă diferență mare de 8 milioane lei.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Așa cum am precizat în ședința de comisie și o să dau cuvântul și colegei mele
de la Direcția de Investiții, împreună am aprobat indicatorii tehnico-economici acum
o lună de zile pentru acest obiectiv și valoarea proiectului era de 10 milioane 737 mii
lei. Din această valoare sunt eligibili în cadrul PNRR, sau este eligibilă suma de 2
milioane 89 mii lei 904 și această sumă dorim să fie finanțată prin PNRR. Sigur că
rămâne cealaltă sumă de 8 milioane pe care în conformitate cu ghidurile de finanțare
noi trebuie să ne obligăm că o suportăm din fondurile proprii, asta nu înseamnă că nu
o să căutăm posibilități de finanțare și pentru această sumă, fie prin fonduri
guvernamentale, fie prin alt gen de fonduri europene, vom căuta și pentru această
diferență posibilități de finanțare, dar încercăm să profităm la maxim de oportunitatea
pe care ne-o oferă în acest moment PNRR. O rog și pe colega noastră de la Direcția
Investiții, să completeze dacă consideră necesar.
Dna LEMENI LAURA – CORNELIA consilier la Direcția Investiții și
Programe Publice
Bună dimineața! Așa cum spunea și domnul vicepreședinte, într-adevăr
valoarea de 2 milioane 89 mii lei este valoarea maximă eligibilă, pentru că PNRR
impune un cost unitar de 440 Euro/mp. și care se calculează la suprafața desfășurată.
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În acest caz vorbim de o suprafață de 754 mp la care se mai adaugă o stație de
încărcare pentru mașini electrice în valoare de 25 mii Euro, care de asemenea a fost
eligibilă. Urmând acest calcul se ajunge la valoarea de 2 milioane 89 mii lei. Noi
intenționăm să finanțăm această investiție în cadrul PNRR pentru clădirea existentă,
iar în etapa a doua, ca să o numesc așa, se intenționează și o mansardare a clădirii
pentru a oferi spațiu suficient celor două compartimente ale spitalului, care
funcționează în clădire. Această extindere, din păcate nu este eligibilă pe PNRR și
vom încerca să identificăm alte surse de finanțare. Proiectantul care a realizat DALI,
va realiza o împărțire a devizului general în două componente, un deviz care se referă
la clădirea existentă și un alt deviz pentru extinderea propusă. Pentru această
extindere se va încerca identificarea altor surse de finanțare.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Mulțumesc. Dacă sunt alte întrebări, observații? Nu sunt.
Îl rog pe domnul secretar general să îmi spună dacă au reușit să se conecteze
alți colegi?
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Domnule vicepreședinte, din păcate nu au reușit, cvorumul de ședință este 26.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 26 consilieri județeni.
*
*
*
Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția
de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj” spre
finanțare în cadrul PNRR.
Se adoptă Hotărârea Nr. 46
*
*

*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
2. Diverse. Dacă aveți intervenții?
*

Dl PANIE SERGIU
Am eu o intervenție, domnule vicepreședinte. Aș dori, până la ședința
următoare, să ne prezentați o situație privind gradul de ocupare al parcării din fața
Spitalului Județean și vă spun de ce. Pentru că acolo, totuși am reușit să extindem
acea parcare și să avem și subteran și partea cealaltă, în sensul în care că există acel
proiect de rezolvare al parcărilor pentru cadrele medicale din spatele Spitalului
județean, parcare care în momentul de față nu face față la nevoile cadrelor medicale și
aș solicita această analiză privind gradul de ocupare, deoarece mi se pare că în fiecare
zi nu este ocupată la maxim acea parcare. Și aș vrea să întreb, dacă există
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posibilitatea achiziționării unor abonamente de parcare? Iar pentru cadrele medicale,
să găsiți o soluție, pentru a le da posibilitatea să parcheze acolo, sigur nu la costurile
ridicate sau la costurile care sunt astăzi acolo, până când se va rezolva problema din
spate. De ce? Pentru că cadrele medicale staționează cu mașina toată ziua, sau cel
puțin 6, 8, 10 ore cât este nevoie. Vă mulțumesc.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Avem o astfel de analiză și monitorizăm gradul de încărcare al parcării, nu știu
cât este de relevant pentru că nu s-a deschis de foarte mult timp, dar o să vă
prezentăm aceste date în ședința următoare.
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Dacă-mi permiteți, domnule vicepreședinte. La ora 9,12 s-a conectat și doamna
consilier județean, Crișan Mariana – Dana. Cvorumul de ședință în acest moment
este de 27 consilieri județeni.
CRIȘAN MARIANA - DANA
Mulțumesc, îmi cer scuze, a fost o problemă de conectare.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă mai sunt luări de cuvânt la Diverse?
Dl DEMLE ALIN
Domnule vicepreședinte, am și eu o întrebare. Poate știți mai bine, s-a început
să se lucreze pe DJ 108 A? Săptămâna trecută nu se lucra, nu era nimeni acolo, nu era
nici un utilaj.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Doamna Laura? Cred că s-a deconectat deja colega noastră, nu știu pe moment
să vă dau răspunsul, dar o să-i întreb pe colegii noștri de la Direcția tehnică
(investiții) și o să vă comunicăm. Dacă mai sunt luări de cuvânt? Nu sunt.
Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare și implicare.
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