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ROMÂNI A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 3023 din 23 februarie 2022
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 23 februarie 2022
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Bună ziua doamnelor şi domnilor! Vă propun să începem ședința de astăzi.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit.a) 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. 52 din
17.02.2022, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, fiind
stabilită desfăşurarea acesteia în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”, situată la
etajul I.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 27 consilieri județeni, plus președintele
Consiliului Județean Sălaj, absenţi fiind domnii consilieri județeni: Margin Gabriel –
Adrian și Dimitriu Alexandru.
*
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
*
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu un număr de
ORDINE DE ZI:

28 voturi “pentru”,

a fost aprobată următoarea

1. Depunerea jurământului de către un consilier județean supleant validat.
2. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei unei comisii de
specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru
acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru
activități nonprofit de interes județean.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea
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atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Judeţului
Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartizării sumelor
alocate obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat în baza Hotărârii
Consiliului Județean nr. 127 din 27.08.2021.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a
unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în
domeniul public al Judeţului Sălaj.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a
unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr.71, aflat în
domeniul public al Judeţului Sălaj.
9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
132 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrarea Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul
Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui imobil compus din
construcție și teren situat în municipiul Zalău.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici
ai planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare şi a cofinanţării
investiţiilor în ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
13. Raport de activitate pe anul 2021, al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Sălaj.
14. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru
anul 2022.
15. Diverse.
*

*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din data de
28.01.2022, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există.
Dna SOUCA VALENTINA - LUCIA
Domnule președinte, dați-mi voie să fac o observație. În cadrul procesului verbal, la paginile 7, respectiv 12 și 13, toate intervențiile domnului Pop Gheorghe,
sunt atribuite domnului Ardelean Gheorghe. Cu rugămintea de a se face modificarea.
Vă mulțumesc.
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă mulțumesc. Alte obiecții dacă sunt? Nu sunt. Vă rog să consemnați, să
verificați și să corectați.
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Îl supun la vot:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al ședinței
ordinare din data de 28.01.2022, cu completările propuse de doamna Souca Valentina
– Lucia.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, este înscrisă depunerea jurământului de către
consilierul judeţean supleant, domnul VINCZE IOAN, validat prin hotărârea
Tribunalului Sălaj pe locul devenit vacant ca urmare a constatării încetării de drept
prin demisie a unui mandat de consilier judeţean declarat ales şi validat.
*
Invit pe domnul consilier judeţean supleant, al cărui mandat a fost validat, să
depună jurământul în faţa Consiliului.
În conformitate cu prevederile art. 116 alin.(9) coroborate cu cele ale art. 172
din OUG nr.57/2020, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii care refuză
să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
Consilierul care are o altă credinţă decât cea creştină sau care se declară ateu,
poate depune jurământul fără formula religioasă.
Îl invit pe domnul consilier judeţean, dl. VINCZE IOAN, să dea citire textului
jurământului, cu mâna stângă pe Constituţie şi pe Biblie, (dacă este cazul), şi să
semneze jurământul.
Rog asistenţa să se ridice în picioare.
*
Dl VINCZE IOAN
Dă citire textului jurământului după care procedează la semnarea lui.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj,
o invit pe dna. consilier SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
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Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al membrilor
consiliului. Având în vedere faptul că domnul consilier județean VINCZE IOAN a
depus jurământul, ocupându-se astfel locul devenit vacant ca urmare a demisiei
domnului DOBRAI CRISTIAN - FERENC, care a fost membru al Comisiei juridice,
administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă, propun ca domnul VINCZE IOAN
să facă parte din această comisie.
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog să fie completate buletinele de vot,
votarea urmând a se efectua după parcurgerea ordinii de zi.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări
nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de
interes județean, îl invit pe dl. consilier CHENDE IOAN să prezinte raportul de
avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl CHENDE IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile
alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități
nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale, îl invit pe dl. consilier
BEREK STEFAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
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Dl BEREK STEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit
de interes județean în domeniul asistenței sociale.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea modificării repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiţii
finanțate din împrumutul contractat în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 127
din 27.08.2021, o invit pe dl consilier Borna Mihai - Bogdan să prezinte raportul de
avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*

Dl BORNA MIHAI - BOGDAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea modificării repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiţii finanțate
din împrumutul contractat în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 127 din
27.08.2021.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
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*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier SOJKA
ATTILA IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl SOJKA ATTILA IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în
municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj,
îl invit pe dl. consilier MIHIȘ VIOREL să prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
*
Dl MIHIȘ VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
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*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în
municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în
municipiul Zalău, str. Kossuth nr.71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, o
invit pe dna. consilier CRIȘAN MARIANA DANA să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
*
Dna CRIȘAN MARIANA - DANA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în
municipiul Zalău, str. Kossuth nr.71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind
darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa”
Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1,
aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, îl invit pe dl. consilier OLAR
NICOLAE să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
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Dl OLAR NICOLAE
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind
darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a
unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în
domeniul public al Judeţului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
achiziționarea unui imobil compus din construcție și teren situat în municipiul
Zalău, îl invit pe dl. consilier PAPP ZSOLT - LASZLO să prezinte raportul de
avizare al comisiilor de specialitate.
Dl. PAPP ZSOLT - LASZLO
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
La acest proiect, vreau să vă spun, că considerăm oportun să cumpărăm un
spațiu de care putem beneficia și care va fi cumpărat în urma unei comisii, care să
negocieze cu cel care vinde acel spațiu. De aceea, pentru o mai bună transparență, miaș dori ca fiecare grup reprezentat în Consiliul județean, să-și desemneze un
reprezentant în această comisie de evaluare și de negociere pentru a fi astfel
reprezentați toți cetățenii care au fost la vot și pentru a asigura o mai mare
transparență în ceea ce privește achizițiile la Consiliul județean. Dacă dumneavoastră
aveți intervenții?
*
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Am eu o intervenție, domnule președinte! Eu consider că era normal să ni se
aducă la cunoștință intenția de achiziționare a acestui imobil, înainte de a supune
aprobării raportul de expertiză.
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*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu avem cum să punem raportul de expertiză înainte, pentru că în primul rând
trebuie să-l avem. Sunt niște termene și niște proceduri care trebuie să-și urmeze
cursul.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Azi, aprobăm raportul de expertiză.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
In primul rând trebuie să ne declarăm intenția și pe urmă să aprobăm raportul
de expertiză.
Dna POP LETIȚIA, director executiv – Direcția juridică și administrație
locală
Bună ziua! Astăzi aprobăm intenția de cumpărare, adică hotărâm dacă
cumpărăm sau nu cumpărăm. Raportul de evaluare este necesar să-l avem în față
acum, practic îl însușiți ca să știe toată lumea care este prețul de piață al acestui
imobil. Altă procedură conform Codul Administrativ, nu există. Pentru a achiziționa
un bun Consiliul județean, care administrează patrimoniul și hotărăște dobândirea de
bunuri în patrimoniu, trebuie să se pronunțe printr-o hotărâre, adică cumpărăm sau nu
cumpărăm. Și tot așa trebuie să-și însuușească un raport de evaluare, pentru că nu se
poate merge în negociere, fără să ai o evaluare la bază.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Eu am afirmat faptul că, normal era să ni se aducă la cunoștință intenția de
achiziție, înainte de a comanda acest raport.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dar, cum putem să știm dacă cumpărăm, dacă noi nu avem un raport și ce să vă
spun? Ce o să cumpărăm și la ce preț?
Pentru că dacă, noi nu ne desfășurăm activitatea în acest mod în care ne-a fost
dat de către Secretarul General al Județului și de către Direcția juridică, nu avem cu
ce să venim în fața dumneavoastră. Acestea au fost procedurile de-a lungul timpului
și acestea sunt procedurile legale pe care le-am urmat.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, vreau să intervin, pentru doamna director. Nu contestăm
procedura propriu – zis, pe care dumneavoastră ați cuprins-o în acest proiect de
hotărâre. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că suntem puși în fața
faptului împlinit și am fi vrut de la început să clarificăm aceste aspecte: de ce, pentru
ce, pentru cine și ce anume ar trebui să se facă acolo, vis-a-vis de intenția aceasta de
achiziționare. Nu este o prolemă că se achiziționează, e foarte bine, problema este de
a comunica, pentru ce, suntem și noi suntem parte în acest Consiliu județean și cred
că ar fi trebuit și cred că era corect să cunoaștem dinainte aceste aspecte.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă-mi dați voie să vă spun. Nu putem să vă spunem pentru ce cumpărăm
acest imobil. Dumneavoastră știți foarte bine că acest imobil va fi dat – dacă-l
cumpărăm – în primul rând, noi ne declarăm intenția de a cumpăra. S-ar putea să nu
putem cumpăram, pentru că această comisie pe care noi o delegăm aici, va negocia cu
cel care vionde. Dacă nu se ajunge la o cumpărare, ce să vă spunem, că am vrut să
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facem ceva și de fapt nu facem? Deci, consilierii și acea comisie spune dacă
cumpărăm sau nu cumpărăm și pe urmă aprobăm în Consiliul județean. Noi, astăzi ne
declarăm intenția de a cumpăra, nu declarăm că vom cumpăra acest imobil, pentru că
s-ar putea să ajungem în negocieri la un impas și să spunem că nu o să cumpărăm. În
plus, orice imobil nu poate fi destinat unei activități fără aprobarea Consiliului
județean. Avem atâtea activități pe care vrem să le desfășurăm și astăzi știm foarte
bine, știți și dumneaoastră domnule consilier, că sunt probleme cu acea clădire din
Avram Iancu și că nu sunt spații pentru activitatea acelor entități care funcționează
astăzi acolo. Deci, avem nevoie de spații, în plus, această clădire se află pe viitoarea
stradă pietonală a Zalăului. Avem acolo, activitătatea DGASPC-ului, considerăm că
este o oportunitate pentru Consiliul județean, dacă vom ajunge la un consens și vom
putea cumpăra această clădire, de a ne întregi patrimoniul cu o clădire aflată în
centrul municipiului Zalău și care poate fi destinată multiplelor activități pe care le
are Consiliul județean. Mă refer și de asistență socială și culturale, sau orice
oportunitate o vom considera noi de bun augur la momentul potrivit, după ce vom
avea clădirea. În plus, de ce ne-am gândit la achiziționarea acestei clădiri? Pentru că,
după cum știți pe Strategia de funcționare 2021 – 2027, sunt foarte multe fonduri
destinate eficientizării energetice a clădirilor. Și atunci, avem posibilitatea să luăm
această clădire, să transformăm această clădire extraordinară, aici, în centrul
Zalăului, pe bani europeni. Pentru că altfel, dacă ar fi să o transformăm din bani
proprii, este mult mai greu și mai costisitor. De aceea, ne-am gândit la toate aceste
oportunități și astăzi, ne declarăm intenția de a cumpăra, atâta, nu astăzi cumpărăm
imobilul și de aceea am supus și acea evaluare, ca să știm ce intenție ne declarăm.
Nu cumpărăm astăzi, ne declarăm intenția sau nu, de a cumpăra acest imobil,
urmând ca acea comisie delegată de noi, prin propunerile pe care le veți face, să
demareze discuțiile cu vanzătorul, cu proprietarul actual al clădirii.
Vă spun că astăzi, după cum știți, avem un teren de 470 mp, 270,9 mp de
spațiu, din acea clădire. Noi, mai avem acolo încă 770 mp și mai sunt 105 mp de
teren din cei 1343 mp, pe care îi deține Loto Prono. Nu vă ascund, că deja am deschis
discuții cu Agenția Națională a Loteriei, pentru a ne dona acel teren și pentru a întregi
acea clădire, care astfel să fie clădirea Consiliului județean, aici pe această stradă.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, vreau să vă citesc doar titlul proiectului și art. 1, zice așa:
“….privind achiziționarea unui imobil compus din ....”La art. 1, se propune a fi
hotărât, se aprobă achizițíonarea de către…. , adică nu există se aprobă intenția de a
achiziționa...”.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Da, aveți dreptate și ne cerem scuze. Vă mulțumim.
Dna POP LETIȚIA
Articolul 1, este corect. Dumneavoastră ca și consilieri județeni, nu aveți altă
posibilitate să vă exprimați asupra unei decizii sau să luați o decizie, în afara cadrului
legal. Deci, există o hotărâre sau nu există o hotărâre. O informare, vis-a-vis de
cumpărare, nu s-ar fi finalizat cu nimic, nu ar fi avut nici un rost, acum se hotărăște,
da sau nu. Cumpărarea în sine, se va face va face în urma negocierii, iar ca să intrăm
într-o negociere, trebuie să avem o sumă.
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Dl PANIE SERGIU
Domnul președinte ne-a spus un lucru, iar dumneavoastră în proiectul de
hotărâre, ați cuprins altceva. Dar, nu este o problemă, nu vreau să mai continuăm,
domnule președinte! Din punctul nostru de vedere, putem merge mai departe.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunt de acord, domnule Panie! Nu prelungim discuția, dar eu sper că s-a
înțeles, ce vreau să facem și ce hotărâm astăzi. Intenția de a cumpăra, pentru că nu
putem hotărî, nu putem cumpăra astăzi, asta vreau să reiasă din discuția noastră.
Dacă mai sunt discuții? Nu sunt.
Vă rog să faceți propuneri, pentru persoanele care vor face parte din comisia de
evaluare. Din cadrul aparatului de specialitate, îl propun pe domnul Labo Ioan –
Dorel, directorul Direcției Patrimoniu, care să facă parte din această comisie.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Din partea grupului UDMR, îl propun pe domnul Sojka Attila.
Dl BÎRSAN CRISTIAN - CLAUDIU
Din partea grupului de consilieri PNL, îl propun pe domnul Zaharia Marcel –
Claudiu.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, noi ne abținem de data aceasta, la o propunere în această
comisie.
Dl ARDELEAN COSMIN – VASILE
Din partea USR, îl propun pe domnul Olar Nicolae.
Dna CRIȘAN MARIANA – DANA
Deoarece grupul PSD, nu dorește să-și desemneze persoană, pentru
completarea comisiei, îl propun pe domnul vicepreședinte Bîrsan Claudiu.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 18 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? 10 consilieri județeni. ( dnii: Panie Sergiu, Pop Gheorghe – Ioan,
Demle Alin, Borna Mihai – Bogdan, Opriș
Alin – Florin, Ardelean Gheorghe,
Costinaș Ovidiu și dnele Souca ValentinaLucia, Forț Corina-Emilia și Irimiea Anca
- Manuela).
*
Cu 19 voturi “pentru” și 10 “abțineri”, nu a fost adoptat art. 1, 2, 3, ale
proiectului de hotărâre privind achiziționarea unui imobil compus din construcție și
teren situat în municipiul Zalău.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
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aprobarea actualizării indicatorilor economici ai planului anual de evoluţie a
tarifelor la apă şi canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în
perioada 2014-2020”, îl invit pe dl. consilier BEREK STEFAN să prezinte raportul
de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BEREK STEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Domnule președinte, pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la
deliberare și nici la vot.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog să consemnați.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Ieri, în comisie am discutat mai multe aspecte legat de acest proiect. Astăzi, în
plen aș vrea să să readuc în discuție un singur element, cel privind profitul acestei
companii care exploatează sau gestionează această investiție. Și nu numai această
investiție, ci toată componenta de aducțiune a apei potabile la nivelul Județului Sălaj
și nu numai a apei. Datorită faptului că este o informație publică, acest cuantum a
profitului la sfârșit de an și nu numai, se pune întrebarea dacă vorbim de un plan
anual de evoluție a tarifelor, în care ele descresc până în 2022 și totuși cresc în 2023,
există întrebarea, dacă compania este pe profit, de ce trebuie să creștem tarifele, mai
ales în dinamica aceasta a evoluției prețurilor din ziua de astăzi. Și atunci, îi solicit
domnului director să sintetizeze ceea ce am spus și noi, pentru că suntem în plenul
Consiliului județean, este o ședință publică și ar trebui să știe toți. Eu am înțeles și cu
argumentul acesta putem merge mai departe.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnul director nu poate să răspundă, pentru că nu are cum. Nu participă la
deliberare, pentru că ar fi într-un conflict de interese. Domnul Bîrsan, cred că vă
poate da mai multe detalii.
Dl BÎRSAN CRISTIAN - CLAUDIU
Aș putea da câteva detalii, pentru că în 2018 când a fost arpobat acest plan
tarifar, inclusiv în Consiliul județean și în consiliile tuturor UAT-urilor, membre în
proiect, m-am ocupat de aceste aspecte și cu siguranță și dumneavoastră știți aceste
aspecte, pentru că ați promovat acest proiect de hotărâre în 2018, cu această majorare
de tarife, de fapt, era o obligație față de finanțator, față de Comisia Europeană.
Între timp, au intervenit acele majorări de tarife, de prețuri la produse de
ajustare a contractului, astfel încât prețul acesteia a ajuns de la 355 milioane Euro fără
TVA, undeva la 407 milioane Euro, acest lucru determină aceste ajustări. În ceea ce
privește majorarea tarifelor, în ultimul an, 2023 vom avea o majorare în creștere cu
0,4%, de la 4,38 la 4,8%. Însă majorarea, efectivă așa cum știți, nu este decisă de
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Consiliul județean, nici de către alte consilii, ci de ANRSC, în baza acestei politici
tarifare. În ceea ce privește profitul pe care-l înregistrează această societate,
operatorul, unde acționar așa cum știți este Județul Cluj, Județul Sălaj și orașele din
cele două județe, este destinat plății acestor rate la creditele pe care le-au luat, în
sprijinul acestui proiect. Am prezentat date și în comisie și cred că au fost suficiente.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, să nu înțeleagă cineva că, Compania aceasta este
profitabilă și obligatoriu trebuie să fie profitabilă în angrenajul acesta imens în care
își desfășoară activitatea, să înțeleagă că totuși noi mărim prețurile pentru acest
proiect, important de asemenea și al doilea finanțat cu cea mai mare sumă la nivel
național. Eu am înțeles, sper că toată lumea a înțeles despre ce este vorba.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu cred că ați înțeles cu toții, că a fost un plan tarifar care a fost aprobat în
2018. Deci, noi nu facem decât să punem în practică ceea ce am avut și să facem
acele ajustări de prețuri la materiale, prin contribuția pe care trebuie să o suportăm
majorată, din cauza ajustării acestor prețuri la materiale și ajungerii la 405 milioane
Euro, în loc de 355 milioane Euro, atunci când a fost aprobat acel contract OIM.
Dacă mai aveți întrebări, discuții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării indicatorilor economici ai planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi
canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl Zaharia Marcel – Claudiu, nu participă la deliberare și la vot, conform
articolului 228 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău, o invit pe dna. consilier SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
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*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
13. La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la Raport de activitate pe anul
2021, al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*

*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
14. La punctul 14 al ordinii de zi, respectiv la Planul strategic al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2022.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*

*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Potrivit prevederilor art.44 alin.(6) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj
nr.32/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, numărarea
voturilor se realizează de secretarul general al judeţului, astăzi înlocuit de doamna
director Pop Letiția, cu participarea a 3 (trei) consilieri judeţeni desemnaţi ad-hoc.
Vă rog să vă exprimați opinia cu privire la menținerea propunerilor din
ședințele anterioare de desemnare a celor 3 consilieri judeţeni care să asigure
verificarea procedurii de vot şi numărarea voturilor, respectiv reconfirmarea domnilor
Chende Ioan, Papp Zsolt-Laszló şi Pop Gheorghe – Ioan. De acord? Da.
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit dispoziţiilor legale de exprimare a votului secret se impun
următoarele precizări:
 Modalitatea de vot este prin înscrierea „DA” sau „NU” în dreptul
candidatului pentru care se optează, în coloana „OPŢIUNEA”.
 Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a mai multor candidaţi decât limita
înscrisă în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de vot.
 Neînscrierea cuvântului „DA” în dreptul numărului de candidaţi înscris
în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de vot.
*
Rog să fie distribuite buletinele de vot.
*
Se votează.
*
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, până la distribuirea buletinelor de vot, putem discuta la
Diverse? Eu am două probleme.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Da.
Dl PANIE SERGIU
Revin la kilometrul care a rămas din DJ 110 D, din comuna Cristolț. Am
întrebat și în ședința trecută și mi s-a spus că da, m-am interesat la doamna director și
într-adevăr este în derulare procedura privind remedierea acelei probleme, dar totuși
aș solicita un termen rezonabil pentru clarificarea acestei probleme. Dacă doamna
director ne poate ajuta în sensul acesta.
Dl LABO DOREL – IOAN
Am să vă răspund eu. Exte la noi în desfășurare procedura de avizare. Suntem
în faza în care în care trebuie să obținem avizul de la Electrica, astăzi urma să am o
discuție cu proiectantul și să vedem dacă sunt de acord cu documentele depuse de
proiectant, cei de la Electrica și să deblocăm lucrurile. Suntem în faza aceasta de
câtăva vreme, din păcate nu ține doar de noi și nu știu ce să vă spun altceva.
Dl PANIE SERGIU
După care începem efectiv achiziția execuției sau este la pachet și execuția în
momentul de față?
Dl LABO DOREL – IOAN
După ce se termină faza de avizare, se poate trece la achiziția execuției.
Proiectare plus execuție va fi, după ce se termină faza de DALI.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, eu cred că anul acesta se poate finaliza această problemă.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Eu o să vă dau un răspuns când o să-l avem sigur, pentru că nu vreau să vă
spun că facem și pe urmă să nu facem, domnule consilier! Dumneavoastră știți foarte
bine care sunt procedurile. Avem nevoie de finanțare, avem un proiect de buget pe
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care l-am aprobat și cu siguranță că fiecare bucată de drum din patrimoniul
Consiliului județean va fi făcută sau modernizată la momentul în care avem finanțări.
Noi ne propunem ca fiecare kilometru de drum din patrimoniul nostru să fie abordat
și cu siguranță împreună cu dumneavoastră vom realiza aceste lucruri.
Dl PANIE SERGIU
Știți că anul trecut, noi am avut obiecții privind intervenția punctuală pe
anumite tronsoane mici. Le-ați clarificat, e ok, foarte bine, dar acum venim în
întâmpinarea acestor probleme pentru a o rezolva cât mai repede, este pe un UAT, al
unui primar de al nostru...
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu este al dumneavoastră, este de-al nostru. Toți primarii sunt ai noștri,
domnule consilier!
Dl PANIE SERGIU
Celelalte investiții s-au făcut pentru alte....
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Pe ce s-au făcut, domnule consilier? Pe drumurile noastre județene s-au făcut.
Puteți să contestați nevoia de a face aceste drumuri județene?
Dl PANIE SERGIU
Nu era o contestație, era o intervenție.
A doua problemă, vreau să vă întreb, ținând cont de situația complicată din
Ucraina, dacă acea situație va evolua negativ, Consiliul județean și mă refer strict la
consilierii județeni și la dumneavoastră ca și conducere, avem în perspectivă să
ajutăm românii din Ucraina dacă vor avea nevoie, mă refer la refugiați care ar putea
exista din zonele respective. Știm că Ministerul Apărării se ocupă de problemele
respective, dar nu putem face abstracție că suntem în zona de Nord – Vest a
României și sub o formă sau alta, mai repede sau mai târziu nu putem să ajungem la o
incidență de genul acesta. Pentru românii din Ucraina, dacă vor ști să să apeleze
atunci când vor avea nevoie.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu Ministerul Apărării se ocupă de aceste probleme, ci Ministerul Afacerilor
Interne. Am avut o discuție cu domnul ministru al Afacerilor de Interne și pe lângă ce
am văzut la televizor, împreună cu reprezentanții partidelor politice aflate la
guvernare, a fost și un reprezentant de al dumneavoastră, unde s-a discutat această
problemă, atâta doar cât să fim informați. Toate aceste demersuri se fac de către
Guvernul României și nu de autoritățile administrativ-teritoriale. Deci, noi nu ne
putem implica, pentru că nu ține de competența și de atribuțiile noastre.
Atunci când vom fi solicitați, cu siguranță că vom avea un răspuns. În plus,
avem pe teritoriul Județului Sălaj un comandant al unei Unități Militare, care cu
siguranță atunci când va considera de bună-cuviință, ne va informa și ne va face
cereri speciale, specifice unor astfel de probleme.
Eu sper ca acele lucruri care se întâmplă azi în lume, să fie cât mai aproape de
ceea ce ne dorim noi, adică să fie discuții politice, să fie pace, dar din păcate nu știm
ce se va întâmpla.
Dl ARDELEAN COSMIN – VASILE
Domnule președinte, aș aduce în atenția dumneavoastră, O problemă sesizată
pe DJ 108 R, mai exact între localitățile Treznea și Bozna. Există acolo o porțiune
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mică, cei drept surpată, o bandă de drum care ținând cont de faptul că acolo se circulă
cu mașini de mare tonaj, există riscul să se blocheze circulația cu totul. Dincolo de
acest aspect, cred că ar trebui și mai bine semnalizată această porțiune
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mulțumesc, pentru informare. Și acest drum se află într-un proces de analiză și
chiar de evaluare a indicatorilor tehnico-economici, urmând a fi pe lista de achiziții și
de finanțare, pe Programul Operațional 2021 – 2027. Sperăm să fie cât mai repede
aprobate ghidurile de finanțare și noi să putem să semnăm aceste contracte de
finanțare, pe cât mai multe porțiuni din drumurile județene din Sălaj. Referitor la
acele indicatoare - o să informăm – de fapt este aici de față este domnul director și îl
rog să se ocupe de acest aspect. Vă mulțumesc.
Dna SOUCA VALENTINA – LUCIA
Domnule președinte, aș vrea să intervin și eu. Am primit o serie de sesizări, din
partea mai multor reprezentanți ai Asociațiilor de locatari, potrivit cărora facturile
pentru apă, pe luna ianuarie au sosit cu întârziere. De exemplu, pe plicuri apărea la
expeditor data de 3.02., iar acestea au sosit în data de 20.02, iar efectuarea plății
acestor facturi, respectiv transmiterea către Compania de Apă, a tabelului privind
consumul de apă, nu a fost modificat. Dacă domnul Zaharia, ar putea să ne aducă
niște lămuriri în această privință, am aprecia.
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Compania de Apă Someș, are un contract de tipărire, înplicuire și distribuire a
facturilor cu o firmă de specialitate. Din păcate, am constatat și noi că am avut
întârzieri la distribuirea facturilor, de aceea conducerea companiei a avut o întâlnire
în cursul săptămânii trecute, cu contractantul acestor servicii și ne-au asigurat că în
perioada următoare vor face ca distribuția să se facă la timp, astfel încât să nu existe
nemulțumiri din partea clienților noștri, dacă ajunge factura cu întârziere și nu se
poate face plata în perioada scadenței.
Noi, vă asigurăm că pe perioada în care în România a fost instituită starea de
alertă și starea de urgență, nici unul dintre clienții noștri nu a fost debranșat de la
serviciile de apă și de canalizare, era o condiție necesară pentru funcționarea în
condiții normale în această perioadă, ca serviciile de apă să funcționeze. Așadar, dacă
acei clienți ai noștri au întârziat cu plata facturilor, din acest punct de vedere nu s-a
repercutat asupra dânșilor, repet, nu am trecut la debranșarea serviciilor. În perioada
următoare, vom urmări cu mare atenție cum funcționează acest serviciu de distribuție
a facturilor, iar dacă se va impune vă asigur că vom trece chiar la măsura rezilierii
contractului. Vă mulțumesc.
Dna SOUCA VALENTINA – LUCIA
Mulțumesc și eu.
*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Are cuvântul dna director Pop Letiția, înlocuitorul secretarului general al
judeţului, pentru a prezenta rezultatul votului.
*
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Dna POP LETIȚIA
În urma numărării voturilor, pentru proiectul de hotărâre privind completarea
componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj:
- dl Vincze Ioan

- a obținut - 29 voturi “pentru”.

Se adoptă Hotărârea Nr.____
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
În încheierea ședinței aș dori să mă prevalez de faptul că ședința este transmisă
în mediul on-line, pentru a vă putea informa asupra următoarelor aspecte. În 2 aprilie
2022, vom sărbători 30 de ani de la înființarea Consiliului Județean Sălaj, moment
aniversar pe care îl vom marca în mod festiv. Manifestarea se va desfășura pe
parcursul a 3 zile, începând de joi, 31 martie 2022. Avem programul realizat și
urmează să vă comunicăm desfășurătorul prin varimodalități.
La punctul al doilea, vom lansa o campanie de primăvară intitulată „Sălajul
verde”, care se referă preponderent la salubrizarea și ambientarea locurilor de muncă,
de trai și de recreere, unde cu siguranță ne vom regăsi cu toții, pentru că ne dorim să
avem un județ mai frumos, mai curat și unde să trăim în armonie. Acum câteva
săptămâni, am abordat împreună cu specialiștii de la Universitatea “Babeș Bolyai” și
cu primarul municipiului Ionel Ciunt, Strategia de dezvoltare a Județului Sălaj și am
convenit cu dânsul asupra a ceea ce vom realiza împreună în Zalău, plecând de la
ideea ca Sălajul nu poate fi dezvoltat fără Zalău și Zalăul nu poate fi dezvoltat fără
Sălaj.
Am convenit în consecință, și cu ceilalți 3 primari ai orașelor sălăjene, iar în
perioada următoare voi avea întâlniri similare pe grupuri de localități cu toți primarii
de comune Toate conduc la ideea, că există înțelegere și cooperare, de sus în jos și de
jos în sus, precum și pe orizonatală, între cetățean și autorități.
Acest lucru mă bucură și mă determină să vă mulțumesc tuturor celor care
contribuiți la dezvoltarea Județului Sălaj. Vă mulțumesc.
Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog, domnule vicepreședinte.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Domnule președinte, deși nu intră în atribuțiile mele, dar Comisia juridică nu
are secretar și v-aș ruga să vă retrageți și să vă alegeți un secretar.
*

*

*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog să vă retrageți și să vă alegeți secretar.
*
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Dl DINU IANCU – SĂLĂJAN
O rog pe doamna Simonfi Maria, să prezinte numele secretarului comisiei,
ales în ședința de azi.
*
Dna SIMONFI MARIA
Secretarul Comisiei juridice și administrație locală, este domnul Mihiș Viorel,
cu 6 voturi “pentru”.
*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă mulțumesc.
Ordinea de zi, a fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu – Sălăjanu

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier:
Viorica Ciupe 1 ex

