ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 3312 din 28.02.2022
PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 28 februarie 2022

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU,
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit. b) 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. 58 din
24.02.2022, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă extraordinară, fiind
stabilită desfăşurarea acesteia în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”, situată la
etajul I.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 29 consilieri județeni, plus Președintele
Consiliului Județean Sălaj, absent fiind domnul consilier Opriș Alin-Florin.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
Cu acordul inițiatorului, vă propun să retragem de pe ordinea de zi
proiectul aflat la punctul 5 și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare
umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj”.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, un motiv pentru retragerea acestui proiect ne spuneți?
Totuși este un proiect important.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu vă spun. Mulțumesc.
*
Supun la vot ordinea de zi, astfel modificată.
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
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*
*
*
Cu 30 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui imobil compus din
construcție și teren situat în municipiul Zalău.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul
Sălaj şi Școala Gimnazială nr. 1 Panic pentru inițierea unui program de dezvoltare a
rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj.
3. 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.
4. 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.
5. Diverse.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
achiziționarea unui imobil compus din construcție și teren situat în municipiul
Zalău, o invit pe dna. consilier SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Fac precizarea că art.3 alin.(1) al proiectului de hotărâre, respectiv componenţa
comisiei de evaluare, se adoptă cu votul secret al membrilor consiliului.
Rog să se formuleze propuneri.
Dl SZILÁGYI ISTVÁN-RÓBERT
Din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România îl propun pe
domnul Sojka Atila-Ioan.
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE
Din partea USR îl propun pe domnul Olar Nicolae.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Din partea grupului PNL îl propun pe domnul Zaharia Marcel-Claudiu.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc. Alte propuneri?
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Dl PANIE SERGIU
Noi nu propunem în comisia aceasta. Mulțumim.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Propunerile vă rog, nu cine nu propune.Vă rog.
Dna CRIȘAN MARIANA-DANA
În acest caz îl propun pe domnul Bîrsan Cristian-Claudiu, pentru completarea
comisiei.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Pentru completarea comisiei, dacă îmi permiteți o să-l propun pe domnul Labo
Ioan-Dorel, directorul Direcției patrimoniu. Mulțumesc.
Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt.
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
parcurgerea ordinii de zi.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu mențiunea că pentru adoptarea art.1,
art.2, art.3 alin.(2) şi (3) și art.(4) ale proiectului de hotărâre este necesar votul a 2/3
din numărul consilierilor.
- Cine este pentru? 20 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? 9 abțineri.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 21 voturi “pentru” şi 9 „abţineri”, au fost adoptat art.1, art.2,
art.3 alin.(2) şi (3) și art.(4) ale proiectului de hotărâre privind achiziționarea unui
imobil compus din construcție și teren situat în municipiul Zalău.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Școala Gimnazială nr. 1
Panic pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale
în Județul 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.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
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- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Școala Gimnazială nr. 1
Panic pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în
Județul Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 24
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 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 Berek Ștefan să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BEREK ȘTEFAN
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? 29 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 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. 25
*
*

*

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 din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes
județean pentru cultură, îl invit pe dl. consilier Chende Ioan să prezinte raportul de
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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? 29 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 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 cultură.
Se adoptă Hotărârea Nr. 26
*
*

*

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.
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 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.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnilor consilieri desemnaţi, vă rog să procedaţi la verificarea şi numărarea
voturilor.
*
Dl POP GHEORHE-IOAN
Domnule președinte, am eu o intervenție, dacă îmi permiteți, pentru că voi fi la
numărarea voturilor și nu voi fi prezent la diverse probabil.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Avem timp și după, domnule Pop, numărați dumneavoastră voturile și pe urmă
stăm și vorbim cât vreți.
Dl POP GHEORHE-IOAN
Că se obișnuia să se discute în timp când eram la numărarea voturilor.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da cum să discutăm fără dumneavoastră, dacă dumneavoastră puneți problema
discutăm când sunteți prezent domnul Pop. Ne dați de lucru, stați aici și vorbiți cu
noi.
Dl POP GHEORHE-IOAN
Au fost situații.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc domnilor și doamnelor consilieri. Are cuvântul domnul secretar
general al judeţului pentru a prezenta rezultatul votului.
*
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Bună ziua! În urma totalizării voturilor exprimate prin buletin de vot, adică vot
secret:
- Domnul Bîrsan Cristian-Claudiu - a obținut - 22 voturi “pentru”, 2 voturi
“împotrivă” şi 6 voturi “nule”;
- Domnul Zaharia Marcel-Claudiu - a obținut - 22 voturi “pentru”, 1 vot
“împotrivă” şi 7 voturi “nule”;
- Domnul Sojka Atila-Ioan - a obținut - 22 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă”
şi 7 voturi “nule”;
- Domnul Olar Nicolae - a obținut - 22 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 7
voturi “nule”;
- Domnul Labo Ioan-Dorel - a obținut 21 voturi “pentru”, 0 voturi
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“împotrivă” şi 9 voturi “nule”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 23
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. Diverse Dacă sunt intervenții? Poftiți.
Vă rog, domnule consilier.
Dl POP GHEORHE-IOAN
Domnule peședinte, pentru a da un semnal de solidaritate, dacă nu este posibil
ca locația de la Boghiș să fie pusă la dispoziție pentru refugiați.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule consilier, eu am observat în spațiul public de când a început războiul în
Ucraina, am observat preocupare foarte multă pentru ajutorarea refugiaților din
Ucraina și mă bucură solidaritatea poporului român, dar vreau să vă spun că la nivelul
județului, aveți și dumneavoastră un subprefect, UDMR prefect, PNL subprefect,
există un Comitet județean pentru situații de urgență care colaborează direct cu
Guvernul României și nu cred că trebuie noi să punem la dispoziție spații atâta vreme
cât nu ni se cer. Există niște organe ale Guvernului României, care gestionează
situația prin care trecem astăzi. Deci e foarte bine să ne oferim, dar să ne oferim
atunci când ni se cere. Există preocupări pentru aceste demersuri; s-au stabilit în
ședința la care a fost prezent și domnul vicepreședinte Szilágyi Róbert-István,
identificarea acestor spații în care ar trebui și ar fi necesar să fie puse la dispoziția
refugiaților, în cazul în care Guvernul ne cere acest lucru. Deci nu este nicio
problemă să punem la dispoziție, dar prima dată trebuie să ni se ceară și pe urmă o să
punem, pentru că altfel este exact ce se întâmplă acuma. Văd o solidaritate, vă spun,
care mă bucură, dar în același timp gândiți-vă ce înseamnă haosul și dezordinea, să
mergem acuma toți cu mașinile în vamă și o să fim mai mulți ca și refugiații. Trebuie
să fim organizați, să nu creăm haos. De multe ori m-au întrebat și pe mine mulți, cu
ce te ajută unul sau altul, și am spus: cel mai mult mă ajută, dacă nu mă încurcă. Noi
nu vrem să încurcăm, sunt președinți de consilii județene care sunt acolo. Sunt
prefecți în vamă, sunt reprezentanți ai Guvernului și cred că situația se gestionează
conform planurilor. Multe idei am văzut, că ar trebui să facă ministrul de interne întrun fel, prim-ministrul într-un altul, ministrul sănătății în altfel. Eu vă spun că există,
(și ieri a fost ședință cu miniștrii de interne ai Uniunii Europene) un plan stabilit de
către Uniunea Europeană, pentru că noi suntem membri ai UE. Din fericire și membri
NATO. Poate astăzi conștientizăm și lăsăm deoparte acele dezinformări cu referire la
binele sau (ne)binele nostru, că suntem parte din NATO și UE. Eu vă mulțumesc
pentru intenție și vă spun, atunci când o să fie nevoie, vom găsi spații necesare
pentru a trata acest subiect. Vă rog.
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Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să vă atrag atenția stimați colegi, că
la spațiul din Boghiș se află o parte din arhiva noastră. Deci în nici un caz nu putem
pune la dispoziție spațiul respectiv până când nu se termină lucrarea pentru arhiva
Consiliului județean. Mulțumesc.
Dl PANIE SERGIU
Domnule vicepreședinte, credeți că e mai importantă o arhivă decât viața unui
om sau unei familii, mă refer în special la mămici sau la copii. Mulțumesc.
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Domnul consilier, v-aș ruga să nu ridicați mingea la fileu poate că v-o dau
înapoi. Bine. Vă rog, că s-ar putea să iasă și mai rău.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte intervenții? Nu sunt. Ordinea de zi a
fost epuizată, declar închise lucrările şedinţei de azi.

PREȘEDINTE,
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu

Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier juridic:
Seres Judith-Réka - 1 ex
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