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R O M Â N I A 
JUDEȚUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 3589 din 24.02.2023 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj 
din data de 24 februarie 2023 

 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU,            

 Bună dimineața, dragi colege și dragi colegi!            
 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. 20 din 
17.02.2023, 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 plus Președintele Consiliului 
Județean, absenţi fiind domnul Berek Ștefan, domnul Blaga Dumitru și doamna Forț 
Corina-Emilia.  

* 
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de 

ordinea de zi a şedinţei. 
În completarea ordinii de zi ați primit Proiectul de hotărâre privind ajustarea 

tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al Județului Sălaj. 
Supun la vot ordinea de zi cu această completare. 
Ordinea de zi fiind renumerotată în mod corespunzător, proiectul urmează a 

avea numărul de ordine 20, renumerotându-se  celelalte puncte ulterioare ale ordinii 
de zi. 

Supun la vot ordinea de zi cu această completare: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu 28 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
JUDEŢULUI SĂLAJ" domnului IOAN AUREL POP. 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţie „Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Zalău”.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru lucrările de intervenție aferente proiectului „Eficientizarea energetică a imobilului 
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aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr.10”, finanțat 
prin PNRR. 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare şi modernizare 
drum judeţean DJ 108A: lim. jud. Cluj – Bogdana, km: 7+400 – 19+000”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii ”Reabilitare termică şi reparaţii conexe Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Jibou” din cadrul Complexului de Servicii Sociale nr. 2 Jibou aflat în structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”HUB - Habitate Utile 
în Bibliotecile din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR și a Acordului de 
Parteneriat. 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul 
Județean de Urgență, a  proiectului „Dotarea secției de neonatologie a Spitalului Județean de 
Urgență Zalău cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de 
screening” spre finanțare în cadrul PNRR. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Ghidului solicitantului în 
vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2023, din bugetul 
Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii 
contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități 
nonprofit de interes județean pentru cultură. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii 
contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități 
nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative.  

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în 
domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, 
aparținând domeniului public al Județului Sălaj. 

15. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil aflat în domeniul public al 
Judeţului Sălaj. 

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului 
Sălaj. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil. 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Cultură şi 

Artă al Judeţului Sălaj. 
20. Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor aplicabile serviciului public 

de salubrizare al Județului Sălaj. 
21. Raport de activitate pe anul 2022, al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Sălaj. 
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22. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 
2023. 

23.  Diverse. 
* 

                                                           *         * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" 
domnului IOAN AUREL POP, îl invit pe dl consilier POP GHEORGHE-IOAN  
să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.  

* 
Dl POP GHEORGHE-IOAN   
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    

* 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Vă mulțumesc foarte mult, aș dori să fac o mică și scurtă expunere. 
Pe domnul Ioan Aurel Pop, cred că îl cunoaște majoritatea dintre noi, din 2018 

este Președintele Academiei Române. În momentul în care am propus acest titlu din 
partea Consiliului Județean Sălaj mi s-a exprimat așa după cum bine știe să o facă 
domnia sa ca fiind onorat să fie "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI 
SĂLAJ", dat fiind faptul că de-a lungul carierei domniei sale a tratat de foarte multe 
ori din punct de vedere istoric, istoria noastră a județului Sălaj, a personalităților 
județului Sălaj în contextul anilor și a epocilor în care au trăit, fiind foarte atașat de 
județul nostru de aceea cred că și pentru noi este o onoare ca prin vocea dumnealui, 
prin opera dumnealui să fim, legați de performanță, zic eu, și să fie un ambasador al 
nostru în țară și în lume. Dacă dumneavoastră aveți ceva de spus, vă ascultăm? 

Fac precizarea că proiectul de hotărâre, se adoptă cu votul secret al membrilor 
consiliului.  

Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după 
parcurgerea ordinii de zi. 

* 
                                                  *               * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Zalău”, îl invit pe dl consilier ZAHARIA MARCEL- 
CLAUDIU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.   

   
* 

Dl ZAHARIA MARCEL- CLAUDIU 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
 
                                                          * 
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 

* 
 Supun la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Zalău”. 

* 
 

Se adoptă Hotărârea Nr. 19 
                                                    * 

                                                 *       * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție 
aferente proiectului „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea 
Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr.10”, finanțat prin PNRR, 
îl invit pe dl consilier IEPURE IOAN-VIOREL să prezinte raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate.     

* 
Dl IEPURE IOAN-VIOREL 
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție 
aferente proiectului „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea 
Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr.10”, finanțat prin PNRR. 
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Se adoptă Hotărârea Nr. 20  
                                                           * 
                                                    *          * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: 
lim. jud. Cluj – Bogdana, km: 7+400 – 19+000”, îl invit pe dl consilier PANIE 
SERGIU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.   

* 
Dl PANIE SERGIU 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
 
   

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?  
Aș vrea să fac eu o observație. Mulțumesc tuturor președinților din Regiunea 

de Nord-Vest, care au fost de acord cu propunerea doamnei directoare, a întregii 
echipă de la investiții și astfel am obținut o sumă suplimentară din economii, 17 
milioane pentru a continua lucrările pe acest drum DJ 108A. 

                                                 * 
 Supun la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                   *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: lim. jud. 
Cluj – Bogdana, km: 7+400 – 19+000”. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 21  

* 
                                                   *     * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
”Reabilitare termică şi reparaţii conexe Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Jibou” din 
cadrul Complexului de Servicii Sociale nr. 2 Jibou aflat în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, îl invit pe dl consilier 
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BORNA MIHAI-BOGDAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate.   

* 
 
Dl BORNA MIHAI-BOGDAN 
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare 
termică şi reparaţii conexe Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Jibou” din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale nr. 2 Jibou aflat în structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 22  

                                                                   * 
                                                 *       * 

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 2023, îl invit pe dl consilier SOJKA 
ATILA- IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  

* 
Dl SOJKA ATILA- IOAN 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  

* 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?  
Dl PANIE SERGIU 
Am eu o întrebare domnule Președinte. La punctul b.1.2. unde este suma de 

29,70 mii lei, la solicitarea Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul”, este vorba doar de 
cazarea și masa elevilor? Întreb, transportul este asigurat sau putem asigura și 
transportul acestor elevi? Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Noi am avut o corespondență cu Primăria Municipiului Zalău, acestea au fost 

sumele pe care le-am hotărât împreună și asta s-a pus.  
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* 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.164 din 29 decembrie 2022 s-au aprobat 

principalii indicatori tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108 D: Crişeni (DN 1H) - Cehu 
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”, prin includerea în valoarea acestui 
obiectiv a sumei de 7.771,58 mii lei, reprezentând lucrări suplimentare dispuse 
prin Dispoziția de șantier nr. 4, asumată și avizată de către Expertul tehnic 
atestat MDRAP. 

Având în vedere necesitatea încheierii actului adițional la contractul de 
execuție pentru efectuarea acestor lucrări, este necesară includerea în buget a acestei 
sume prin actualizarea anexelor nr. 2 și nr. 4 ale proiectului de hotărâre. 

* 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Așa după cum știți în decembrie am avizat acest lucru și acum doamna director 

ne propune cuprinderea acestei sume și în buget. Dacă sunt întrebări suplimentare 
doamna director vă poate sta la dispoziție sau noi. Este vorba de acele alunecări care 
sunt acolo la Crișeni și care au trebuit în urma expertizei suplimentate ca și buget. Vă 
rog!  

Dacă nu, supun proiectul la vot cu amendamentul respectiv. 
                                                  * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 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 2023. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 23  

* 
                                                  *       * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea depunerii proiectului ”HUB - Habitate Utile în Bibliotecile din județul 
Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR, îl invit pe dl consilier MONI SANDOR să 
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  

* 
Dl MONI SANDOR 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
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                                                          * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 
                                                 * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

   
                                                                        *  

Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului ”HUB - Habitate Utile în Bibliotecile din județul 
Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 24  

* 
*  * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 
conexe din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR și a Acordului de 
Parteneriat, îl invit pe dl consilier ALEXA IOAN să prezinte raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate. 

* 
Dl ALEXA 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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 
din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR și a Acordului de Parteneriat. 
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* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 25  

* 
                                                  *       * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență, a  proiectului 
„Dotarea secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău cu 
echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening” 
spre finanțare în cadrul PNRR, îl invit pe dl. consilier ARDELEAN GHEORGHE  
să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
Dl ARDELEAN GHEORGHE   
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență, a  proiectului 
„Dotarea secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău cu 
echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening” spre 
finanțare în cadrul PNRR. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 26  

* 
                                                 *       * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii 
contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2023, din bugetul Judeţului 
Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale, 
il invit pe dl consilier CHENDE IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de 
specialitate.     

* 
Dl CHENDE IOAN 
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.   



                                                                               10 

 
* 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 

* 
 Supun la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor 
de finanțare nerambursabilă în anul 2023, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități 
nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 27  

* 
                                                   *        * 

 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes 
județean pentru cultură, îl invit pe dl. consilier ARDELEAN COSMIN-VASILE 
să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE  
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                    *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes 
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județean pentru cultură. 
* 

Se adoptă Hotărârea Nr. 28  
* 

                                                 *                 * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes 
județean pentru sport, tineret și recreative, 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?  
Dl DEMLE ALIN 
Vă rog, domnule Președinte. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Poftiți. 
Dl DEMLE ALIN 
Ținând cont de modificarea Legii sportului, nu credeți că ar trebui să 

modificăm un pic și Ghidul Solicitantului astfel încât să permitem accederea la aceste 
proiecte a cluburilor sau a asociaților care se axează pe copii și juniori, astfel încât să 
nu ne trezim pe la jumătatea anului că trebuie să direcționăm cei 30 % pentru copii și 
juniori și să nu mai avem de unde. Zic să facem, să anticipăm un pic, este o părere de 
a mea. Cum credeți? 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Urmează să faceți propuneri dacă vreți în vederea modificării Ghidului, astăzi 

nu putem să modificăm Ghidul, Ghidul a fost dintotdeauna pe site-ul nostru, noi am 
făcut întrebări și interpelări la nivel legislativ, știm că urmează să fie completate 
anumite chestiuni pentru a fi clare condițiile în care se pot face. 

Dl DEMLE ALIN 
Din punctul meu de vedere este deja clar că cei 30%, nu știm exact ce este 

eligibil în acest sens. 
Dl SZILÁGYI ISTVÁN-RÓBERT 
Dacă îmi dați voie, vă rog domnule Președinte. O singură precizare. Aici 

vorbim despre sportul de masă. 
Dl DEMLE ALIN 
Nu contează. 
Dl SZILÁGYI ISTVÁN-RÓBERT 
Deci modificarea care s-a produs vorbește de cluburile sportive, dacă bine știu, 

dar domnul secretar general știe mai bine. 
Dl DEMLE ALIN 
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Nu neapărat, orice sumă care iese din instituție direcționată spre tineret și sport 
din totalul sumei 30% trebuie să fie alocate, indiferent că merge la performanță sau la 
sportul de masă, eu așa știu. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Vă rog domnule secretar general, dacă aveți un punct de vedere. 
Dl VLAICU COSMIN-RADU 
O scurtă precizare aș dori să fac. Modificarea la care faceți referire, adică 

cuprinderea a 30% din buget pentru activități sportive pentru tineret este făcută la 
Lege Sportului, Legea nr. 69/2000, prin urmare noi vorbim de sportul acela de 
performanță finanțat pe Legea nr. 69/2000, noi deja alocăm acum acolo, 
dumneavoastră ați decis prin hotărârea anterioară, sigur este respectat procentul. Nu 
are legătură cu Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 

Dl DEMLE ALIN 
Încercam să ajutăm. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Știu domnule Demle, da exact chestiunile astea le-am discutat. E bine că ne 

lămurim și suntem constructivi. Bine. Dacă sunt alte întrebări? Nu sunt. 
                                                 * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes 
județean pentru sport, tineret și recreative. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 29  

* 
                                                 *        * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
13. La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în 
vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, îl invit pe dl consilier OPRIȘ 
ALIN-FLORIN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
 
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN  
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
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Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 
                                                 * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în 
vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 30  

* 
                                                 *        * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
14. La punctul 14 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, aparținând domeniului public al 
Județului Sălaj, îl invit pe dl consilier PAPP ZSOLT-LASZLÓ să prezinte raportul 
de avizare al comisiilor de specialitate.  

* 
Dl PAPP ZSOLT-LASZLÓ 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  

 
* 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 
 
                                                          * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 
                                                 * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                    * 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, aparținând domeniului public al Județului 
Sălaj. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 31  
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* 
                                                 *        * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
15. La punctul 15 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de privind dezlipirea 

unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, îl invit pe dl consilier 
MIHIȘ VIOREL să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  

* 
Dl MIHIȘ VIOREL 
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

dezlipirea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj. 
* 

Se adoptă Hotărârea Nr. 32  
* 

                                                 *  * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
16. La punctul 16 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sălaj a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Sălaj, îl invit 
pe dl consilier ARDELEAN GHEORGHE să prezinte raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate.    

* 
Dl ARDELEAN GHEORGHE 
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
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- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Sălaj. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 33  

* 
                                                 *         * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
17. La punctul 17 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil, 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, cu mențiunea pentru adoptare sunt necesare 
voturile a 2/3 din numărul consilierilor: 

- Cine este pentru? 22 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? 5 consilieri județeni: Irimiea Anca-Manuela PSD, Panie Sergiu 

PSD, Borna Mihai-Bogdan PSD, Souca Valentina-Lucia PSD, Costinaș 
Ovidiu PSD. 

- Mulțumesc! 
* 

Cu un număr de 23 voturi “pentru”, 0 voturi ”împotrivă”  5 ”abţineri”, a fost 
adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de achiziționare al unui 
imobil. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 34 

* 
                                                 *  * 
18. La punctul 18 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 IRIMIEA ANCA-MANUELA să prezinte raportul 
de avizare al comisiilor de specialitate.   

* 
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Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA 
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 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. 35  
* 

                                                 *        * 
19. La punctul 19 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea statului de funcţii al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, îl 
invit pe dl consilier ARDELEAN COSMIN-VASILE să prezinte raportul de avizare 
al comisiilor de specialitate.   

* 
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
  

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?  
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
Aș dori eu să încerc să-mi clarific câteva aspecte referitoare la Centrul de 

Cultură și Artă al Județului Sălaj, nu neapărat la proiect. Dacă credeți că discutăm 
acum sau la diverse? Intervenția mea nu se referă la organigramă. Ok, dacă îmi 
permiteți? 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Cum doriți dumneavoastră, părerea mea este mai bine la diverse, pentru că 

votăm și pe urmă la diverse putem să discutăm pentru orice lămurire. 
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
Ok, rămâne la diverse. Mulțumesc. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări?Nu sunt. 

* 
 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
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- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea statului de funcţii al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. 
* 

Se adoptă Hotărârea Nr. 36 
* 

                                                 *       * 
20. La punctul 20 al ordinii de zi, completată, respectiv la Proiectul de 

hotărâre privind ajustarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al 
Județului Sălaj, o invit pe dna consilier SOUCA VALENTINA-LUCIA să prezinte 
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  

* 
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
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? 18 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? 9 consilieri județeni: Irimiea Anca-Manuela PSD, Panie Sergiu 
PSD, Pop Gheorghe-Ioan PSD, Demle Alin PSD, Borna Mihai-Alexandru 
PSD, Opriș Alin-Florin PSD, Souca Valentina-Lucia PSD, Ardelean 
Gheorghe PSD, Costinaș Ovidiu PSD. 

- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu un număr de 19 voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” şi 0 voturi “abţineri”,  

a fost adoptat proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor aplicabile serviciului 
public de salubrizare al Județului Sălaj. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 37  

* 
                                                 *        * 
21. La punctul 21 al ordinii de zi, completată, avem informarea privind 

Raportul de activitate pe anul 2022, al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Sălaj. 

* 
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.   

* 
                                                 *       * 
22. La punctul 22 al ordinii de zi, completată, avem informarea privind 

Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2023. 
* 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 

* 
                                                 *                 * 
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, 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. 

* 
 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. 

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Rog să fie distribuite buletinele de vot. Vă rog să votați. 

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Domnilor consilieri desemnaţi, vă rog să procedaţi la verificarea şi numărarea 

voturilor. 
* 

                                                 *                 * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
23. Diverse 
Până se numără voturile, vă rog doamna Souca, fiind prima înscrisă.  
Dl POP GHEORGHE 
Vă rog, dacă îmi permiteți, domnule Președinte încă din luna ianuarie așteptam 
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un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la funcționarii aparatului 
propriu al Consiliului județean în conformitate cu prevederile OUG nr. 168/2022. 
Care este motivul că nu s-a inițiat acest proiect de hotărâre?  Am comparat după statul 
de funcții, salariile de bază la alte consiliile județene și am observat că sunt printre 
cele mai mici. Tot lăudăm funcționarii din aparatul propriu al Consiliul județean, 
despre munca depusă, rezultate, dar nu prea îi motivăm, conform reglementărilor în 
vigoare. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Părerea mea, domnule consilier că îi motivăm, astfel nu și-ar face datoria, toate 

la vremea lor. Vă rog, domnule vicepreședinte Szilágyi. 
Dl SZILÁGYI ISTVÁN RÓBERT 
Stimați colegi, domnule Pop, dați-mi voie să vă spun că legislația practic astăzi 

nu ne obligă la absolut nimic, deoarece conform Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, autoritățile publice locale stabilesc 
singuri salariile în administrație. Sigur că ne preocupă acest lucru, facem calculele 
necesare, dar încă nu am stabilit nici procentul, trebuie să vedem impactul bugetar 
asupra tot ce înseamnă cheltuieli de personal și când ajungem la o concluzie, veți fi 
siguri că vă vom pune la dispoziție și puteți să analizați și dumneavoastră.  

Dl POP GHEORGHE 
Așteptăm decizia Curții Constituționale, condiționează cumva decizia din 8 

februarie? 
Dl SZILÁGYI ISTVÁN RÓBERT 
Nu există o condiționalitate în acest sens. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Mai există o problemă la acest punct, domnule Pop și o puteți auzi și mergând 

(n.n. spre sala de numărare a voturilor). Știți foarte bine că trebuie să fie o diferență 
între salariile funcționarilor publici și nu vrem să ajungem să îngrămădim iar, așa 
cum a fost cândva, că toți suntem egali, că nu suntem toți egali și știm că ne raportăm 
la salariul vicepreședintelui Consiliului județean, la salariul viceprimarului și vor fi 
destul de multe probleme în țară, sperăm să adopte niște hotărâri care se deblocheze 
și aceste chestiuni de interes național până la urmă pentru că se pune destul de mare 
presiune pe aparatul administrativ teritorial, pe UAT-uri, pe conducătorii acestora, dar 
există încă probleme la nivel de coaliție de guvernare, sperăm să decidă odată 
dumnealor ce și cum vor să facă. 

Dl PANIE SERGIU 
Domnule Președinte, nu cred că majoritatea dintre salariați ajung la nivelul 

vicepreședintelui, dar eu întotdeauna am fost optimist și cred cu tărie că se va rezolva 
și această problemă mai repede sau mai târziu. Mulțumesc. 

Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
Având în vedere evaluările realizate cu referire la managementul Centrului de 

Cultură din ultimii 10 ani, care au fost foarte bune, apoi având în vedere că de doi ani 
de zile sunt membru în Consiliul de administrație al acestei instituții și am avut 
ocazia prin informările pe care le-am primit, săptămânale sau lunare, referitoare la 
activitățile, la valorile, la proiecte și programe pe care Centrul de Cultură le-a 
promovat în acești ani, m-a surprins demisia pe care domnul manager a decis să o 
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înainteze Consiliului județean și prin urmare aș dori dacă puteți să ne oferiți, să ne 
spuneți câte ceva despre situația de acum a Centrului de Cultură, dacă puteți să ne 
clarificați care este rațiunea pentru care s-a ajuns la această situație. Încă o dată, 
activitatea Centrului de Cultură fiind foarte valoroasă în județul Sălaj din punctul 
meu de vedere. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Doamna consilier, eu nu pot să vă dau lămuriri asupra demisiei unui om. Și pe 

mine m-a surprins demisia dumnealui, pentru că nu m-a anunțat că vrea să-și depună 
demisia nu a avut nicio discuție cu mine. Am văzut doar câteva remarci ale domnului 
în presă cu privire la aspectele pe care dumnealui le abordează. Dar nu știu absolut 
nimic. 

Comisia de evaluare este independentă de mine, mai multe detalii nu vreau să 
dau, să dea dumnealui, cel în cauză și pe urmă eu pot să răspund. 

Dl PANIE SERGIU 
Domnule Președinte, nu puteți să vă retrageți de la aceste aspecte pentru că 

sunteți Președintele Consiliului județean și cel puțin aveți obligația morală să 
mulțumiți fiecăruia dintre noi sau fiecăruia dintre managerii acestor instituții pentru 
activitatea pe care au depus-o. Pentru că întotdeauna toți și-au îndeplinit obiectivele și 
indicatorii de performanță și atunci măcar în ceasul al 12-lea, e cel puțin bine și 
potrivit să le mulțumim de activitate. Vă mulțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dar eu vă rog să o faceți domnule consilier, nu vă împiedică nimeni, dar 

dumneavoastră nu-mi puteți stabili mie obligații și nici nu-mi puteți da sfaturi pe 
acest subiect. Vă rog. Vă mulțumesc. 

Dl ARDELEAN GHEORGHE 
Domnule Președinte, aș avea și eu o intervenție legat de podul care traversează 

la Monumentul ”Mihai Viteazul” de la Guruslău, am văzut că sunt puse două semne 
cu accesul interzis. Dacă ați putea să ne spuneți până începe Serbarea de la 
Monumentul ”Mihai Viteazul” dacă poate fi reabilitat acel pod? 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Noi sperăm că da, domnul Ardelean, asta ne dorim, Consiliul județean, asta 

dorește prin aparatul propriu. Urmează să rezolvăm anumite probleme în ceea ce 
înseamnă proprietatea acestui imobil și a drumului de acolo, să le rezolvăm împreună 
cu comuna Hereclean astfel încât la data Serbărilor să fim mult mai bine pregătiți 
decât am fost în anii anteriori. 

Dl ARDELEAN GHEORGHE 
Vă mulțumesc. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Și eu. Vă rog domnule consilier Olar Nicolae. 
Dl OLAR NICOLAE 
Aș avea și eu o scurtă întrebare legată de Strategia de Dezvoltare a Județului 

Sălaj, pe care am votat-o în noiembrie 2021 și întrebarea mea este în domeniul 
aprobat atunci se specifică faptul că Direcția de Investiții până în 15 februarie a 
fiecărui an va elabora raportul anual privind implementarea acestei strategii și în 
acest sens, întrebarea către dumneavoastră este, dacă toate etapele cuprinse în 
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strategie care descriu felul cum se face monitorizarea au fost parcurse? Dar și o 
solicitare și aici cred că sunt în asentimentul colegilor consilieri, dacă raportul de care 
se vorbește, raportul public, raportul anual poate fi făcut public să-l vedem și noi. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
 Uite, m-ați prins nepregătit la punctul asta domnule, dumneavoastră v-ați 
gândit demult la el, eu acuma doar. Îmi cer scuze, suntem destul de ocupați și chiar nu 
sunt ca Ceaușescu, nu le știu pe toate, dar o voi întreba pe doamna director Ghilea și 
dacă are un punct de vedere poate să vi-l dea și acuma sau la ședința următoare. 
Dumneaei este aici și vă dă un răspuns. 

Dna GHILEA IOANA-LAVINIA 
Până la ședința următoare o să-l punem la dispoziție, o să-l facem public și o 

să-l publicăm pe site-ul Consiliului județean. 
Dl OLAH NICOLAE 
Mulțumesc. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Ne cerem scuze pentru întârziere. Dacă sunt alte întrebări? Poftiți doamna 

Souca. 
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
Revin cu o nouă problemă sau cu încă o problemă. În ultimul timp accesul 

pacienților la serviciile Spitalului Județean, a fost oarecum limitat, motivele pe care  
l-am înțeles din discuțiile cu cetățenii sau cu persoanele care m-au abordat a fost că 
există un audit de la minister din cauza căruia nu se fac internări sau se limitează 
accesul la internări a bolnavilor. Acum, un caz special a fost în ultima săptămână cel 
al unei doamne în vârstă, care de trei ori a chemat ambulanța în toiul nopții, tocmai 
pentru că avea, inclusiv pe lângă alte probleme și o tensiune de 230 și i s-a spus că 
degeaba ar merge să o ducă la urgență, ar sta câteva ore pe acolo că îs foarte 
aglomerați și plus în spital șansele să fie internată, ar fi minime pentru că există audit. 
Fără să punem în discuție calitatea serviciilor, încă o dată doamna a zis că a fost, cei 
care au venit de la urgență, au fost extraordinar de binevoitori și nu se pune problema  
în legătură cu modul în care a fost tratată de către cei care au venit, doar că accesul 
acesta poate pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor, limitarea accesului lor la 
aceste servicii. Dacă există un punct de vedere din punctul asta de vedere? 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Eu vă dau acum punctul meu de vedere, la orice astfel de întrebare trebuie să 

mă edific asupra corectitudinii sau asupra situației. 
Doamna manager aflată aici, are o perioadă foarte încărcată, este vorba despre 

acreditarea Spitalului Județean, astăzi se termină această inspecție și acest proces de 
acreditare. Dacă tot sunteți aici doamna manager - prin dumneavoastră și pentru 
dumneavoastră - vreau să vă felicit pentru felul în care v-ați pregătit, pentru felul în 
care v-ați prezentat pentru că deja sunt câteva poziții și câteva semnale din țară 
referitor la activitatea Spitalului Județean pe tot ceea ce înseamnă protocoale, 
activitate și condițiile pe care le oferă Spitalul Județean în comparație cu alte spitale. 
Sper să aveți un calificativ cât mai bun și să continuăm munca în interesul tuturor al 
nostru și al cetățenilor. Vă rog doamna manager. 
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Dna RODICA ALBERT 
Mulțumesc, domnule Președinte. Noi suntem în perioada de acreditare și vizita 

a echipei de acreditare, acreditarea o face Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate și să știți că nu există nicio restricție stabilită pentru accesul 
pacienților, fiecare secție s-a organizat în funcție de capacitatea proprie. Nu cunosc 
situația despre care dumneavoastră vorbiți, pot să întreb și eu mai departe, dar cu 
siguranță nu există restricții de această natură. 

Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
Mulțumesc mult. 
 Să sperăm că dacă vor mai fi astfel de situații cei de la UPU vor avea 

informațiile cu privire la faptul că pacienții dacă solicită, ar trebui duși. Ok.  
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dar ei au informații, probabil e o confuzie sau cine știe, interpretarea unor 

persoane care lucrează în cadrul sistemului de ambulanță sau la UPU, nu știm. 
Dna RODICA ALBERT 
Eu vreau să vă spun că toți colegii mei care, la nivelul Spitalului s-au aplicat 

până azi 178 de liste de verificare, peste 9.000 de indicatori. Eu personal am fost într-
un interviu de 4 ore, directorul medical de 5 ore și așa mai departe. Adică fiecare 
structură, prin șeful de secție, prin asistentele șefe și prin tot personalul a participat la 
acest proces de acreditare, de aia v-am spus, fiecare secție și-a prioritizat, am avut un 
program de activitate bine stabilit, pe care nu am putut să-l modificăm. Cu siguranță 
medicii din UPU nu au trimis un pacient acasă, dacă trebuia să fie internat. De asta vă 
asigur. 

Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
Din sursă sigură, discutând direct cu persoana respectivă, i s-a spus explicit că 

s-ar duce degeaba că nu ar fi internată, chiar dacă avea multiple alte comorbidități ca 
să mă exprim oarecum în termeni medicali, nu continuăm discuția, este o situație 
particulară doar ca să ne asigurăm că accesul pacienților este liber. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă rog, dacă mai sunt discuții? Dacă nu, vă mulțumesc frumos pentru raport. 

  Rog pe domnul secretar general al județului Cosmin Radu Vlaicu, pentru a 
prezenta rezultatul votului. 

* 
Dl COSMIN RADU VLAICU, prezintă rezultatul votului: 
 
La proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE 

ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" domnului IOAN AUREL POP . 
- Domnul IOAN AUREL POP– a obținut - 28 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă”, 0 voturi ”nule”; 
* 

Se adoptă Hotărârea Nr. 18 
* 

                                                 *                 * 
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă mulțumesc frumos și vă felicit pentru abordarea dumneavoastră, cu 

siguranță că vom avea manifestări în care o să acordăm acest titlu la care o să fiți 
invitați și dumneavoastră și oamenii din Municipiul Zalău, din Județul Sălaj, oamenii 
care au competența în aceste domenii și nu numai, o să facem o sărbătoare din aceste 
două evenimente la care să participăm cu toții. 

Vă mulțumesc foarte mult și declar închise lucrările ședinței de astăzi, 
mulțumindu-vă pentru participare și implicare. 

 
 
 

   PREȘEDINTE, 
                SECRETARUL GENERAL    

Dinu Iancu  - Sălăjanu                                      AL JUDEȚULUI, 
      
                  Dr. Cosmin – Radu Vlaicu 
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