ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 5169 din 30.03.2022
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 30 martie 2022
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU,
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
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. 85 din 24.03.2022, 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 30 consilieri județeni, plus Președintele
Consiliului Județean Sălaj.
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 23.02.2022 și procesele verbale ale ședințelor extraordinare din 28.02.2022,
03.03.2022, 07.03.2022 și 25.03.2022, nu fără a discuta eventualele obiecţii la
acestea – dacă există.
Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al
ședinței ordinare din data de 23.02.2022 și procesele verbale ale ședințelor
extraordinare din 28.02.2022, 03.03.2022, 07.03.2022 și 25.03.2022.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă
de ordinea de zi a şedinţei.
*
Faţă de proiectele cuprinse în ordinea de zi, v-a fost comunicat următorul
proiect de hotărâre :
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici în vederea finanțării prin Compania Națională de Investiții a
obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție
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de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău”.
Vă propun ca acesta să fie dezbătut după punctul 15 al ordinii de zi,
respectiv la punctul 16.
*
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu 31 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al
exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi
serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare
anuale, pe anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului burselor de
ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2022.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei în vederea asigurării
cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană.
4. Proiect de hotărâreprivind actualizarea principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță
sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870”.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului
judeţean, pe anul 2022.
6. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea
tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi
Intervenţie” S.R.L. Zalău.
7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare
conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj,
asupra unui imobil situat în orașul Cehu- Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești nr. 4,
aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul
public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în
domeniul public al Orașului Cehu Silvaniei și în administrarea Consiliului Local
al Orașului Cehu Silvaniei.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între
Județul Sălaj și unele unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru
organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe
drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului, pe anul 2022.
10. Proiect de hotărâre privind aprobareastatului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi,
organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione
Bădescu” Sălaj.
12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organigramei și statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și
spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Sălaj, actualizat.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul
2022.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici în vederea finanțării prin Compania Națională de Investiții a
obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de
psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău”.
17. Diverse.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1.La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent
bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul
2021, 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?
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Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, din punctul meu de vedere nu aș avea de ce să nu
votez acest proiect de hotărâre, doar că în acest proiect de hotărâre sunt câțiva
indicatori importanți privind exercițiul economic și nu numai a consiliului
județean. Acești indicatori potsă-ți asigure o viziune a ceea ce s-a întâmplat și
probabil a ceea ce se va întâmpla în viitor, aș zice în viitorul apropiat și vreau să
aduc în discuție doar câțiva dintre ei și anume: în anul 2020 a existat un
excedent de 41.000.000 lei, în anul 2021 apare deja un deficit de 36.000.000 lei,
tot în anul 2021 apare deja primul împrumut, sigur mai mic, 10.000.000 lei și
astăzi 2022 pe ordinea de zi avem următorul împrumut 65.000.000. lei. Deci,
cred că oricine poate să-și creeze un model analitic, matematic, economic și se
pot trage niște concluzii pertinente pentru ceea ce s-a întâmplat și probabil
pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Aș vrea să tragem un semnal de alarmă
și să încercăm să fim mult mai precauți sau mult mai atenți cu ceea ce
administrăm aici și în consecință probabil anul viitor să nu avem asemenea
indicatori sau dacă vom avea, să fie măcar îmbunătățiți. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Nu am răspuns la o așa întebare. Dumneavoastră vă
doriți să aveți excedent bugetar, eu îmi doresc să avem realizări, execuție
bugetară. Fiecare cu dorința dumnealui și în asta aveți dreptate. Dacă sunt alte
întrebări sau alte discuții? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului
propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului
județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2021.
Se adoptă Hotărârea Nr. 30
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2.La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind modificarea numărului burselor de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar special, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier
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DIMITRIU ALEXANDRU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl DIMITRIU ALEXANDRU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Aș avea o întrebare privind numărul acesta care este propus: 88 și 61,
cuantumul acestor burse, ca și număr nu ca și valoare este stabilit în baza unei
solicitări sau în baza expresă a legii în sensul în care au mai existat și alte cereri
sau alți copii care s-ar încadra și nu au primit această aprobare? Este doar o
întrebare. Adică ne putem trezi că pe viitor mai apar și alții? În sensul acesta.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Ne putem trezi cu orice, domnule consilier, în funcție de cum evoluează
viața în România și de copiii care sunt în această situație de a beneficia de
burse.
Dl PANIE SERGIU
Tocmai de aceea v-am întrebat dacă am putea evita...
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Noi am aprobat bugetul după cum știți, prin amendamentul solicitat de
dumneavoastră, am majorat aceste burse și sunt alți copii care se încadrează
pentru a beneficia de burse, dacă vor fi și alții, trebuie să-i sprijinim pe toți cei
care au dreptul de a beneficia de burse. Nu putem să știm astăzi cum vor evolua
lucrurile. Noi ne dorim să fie cât mai puțini copii care să aibă nevoie de burse,
dar întotdeauna vom fi sprijin pentru cei care au nevoie de acest gen de ajutor.
Vă mulțumesc!
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind modificarea numărului burselor de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar special, pe anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 31
*
*

*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3.La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare
de 65.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor
de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană, o invit pe dna. 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?
Dl PANIE SERGIU
Prima întrebarea ar fi: în anexă la proiectele de investiții prezentate ar mai
trebui o rubrică cu suma care se consideră a fi necesară din acest împrumut,
pentru fiecare proiect.
A doua ar fi, dacă avem o singuranță sau o garanție că aceste proiecte
semnate în 2019, 2018, 2017 se vor și finaliza. Am solicitat într-adevăr un
studiu de execuție pe aceste lucrări pe care l-am primit acum dimineața de la
doamna director, îi mulțumim, probabil era mai bine să fi fost cel puțin în
comisii și desigur, analizând acest proiect mai atent, am așteptat să găsim mai
multe informații privind această componentă a lucrărilor rămase, a costurilor, a
creșterilor economice de care noi tot am vorbit și nu le-am regăsit. Dacă
dumneavoastră ne puteți da mai multe informații ar fi util.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Informații în ce sens? Cu privire la ce?
Dl PANIE SERGIU
În sensul în care eu vi le-am cerut, dacă aceste creșteri se vor referi doar
la cantitățile de lucrări care au rămas neexecutate, care sunt acele cantități și
valori, la care dintre ele ne referim pentru că nu putem vorbi în ansamblul
întregului proiect, pe fiecare componentă.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule consilier și domnilor consilieri și stimați cetățeni. Trăim în
România, trăim în Europa și vedem ce vremuri trăim, vedem ce a însemnat
”pandemia” și probabil că așa a vrut Dumnezeu, să fiu președinte de Consiliul
județean atunci când era nevoie mai mare, să trec în acest mandat prin
”pandemie” printr-o explozie de prețuri în anul trecut, care ne-a luat 3 luni din
timpul efectiv în care se putea face efectiv într-un timp atât de scurt și
comprimat și astăzi să avem un război la porțile țării și să nu știm cum vor
evolua prețurile. Vedeți ce se întâmplă la energie, vedeți ce se întâmplă la
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materiale de construcții și așa mai departe. Mă bucur că avem un Guvern
majoritar pentru că mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu această țară și mă întreb pe
bune că am trecut de 50 de ani și sunt responsabil, ce s-ar fi întâmplat astăzi,
dacă aveam o dezbatere politică ipocrită și un conflict în Parlamentul României
și în Guvernul României așa cum ne-am învățat în ultimii 30 de ani, că nu mai
știe stânga ce face dreapta și invers. Mă bucur că sunt toți actorii mari în
Guvernul României și avem stabilitate din acest punct de vedere. Ieri a fost
aprobată o ordonanță de urgență, care modifică ordonanța de urgență din anul
2021 în ceea ce privește ajustările la materiale, inclusiv la manoperă, inclusiv
transport și așa mai departe, pentru că majoritatea firmelor pe piață,
constructorii, doreau să nu mai participe la licitații, doreau să-și rezilieze
contractele de execuție din imposibilitatea de a mai plăti lucrările și de a face
față creșterilor de prețuri. Asta nu vă spun să vă înduioșez, vă spun să vă
informez, dar știți și dumneavoastră aceste lucruri. Vă aduceți aminte că am mai
avut discuții în ședință: lăsați domnule nu mai plângeți de mila firmelor, dați
pensii și salarii! Nu Consiliul județean dă pensii și salarii sau ajutoare, ne-am
împrumutat foarte mult pentru a putea face față nevoilor oamenilor aflați în
nevoie și a sprijini pe cei săraci cu pensii, salarii cu ajutoare sociale. Astăzi
suntem obligați să facem împrumuturi pentru a susține dezvoltarea județului
Sălaj, pentru că, dacă nu facem împrumuturi și nu suntem predictibili, noi, cu
politica noastră, eu mi-aș fi dorit să luăm 100.000.000 lei împrumut, pentru a
arde anumite etape și pentru a sări peste anumite etape pentru că vedem foarte
clar că vom semna contractele de finanțare europeană în anul 2023, la jumătatea
lui sau în anul 2024 și până atunci noi ce să facem? Să ne uităm la județele din
jurul nostru, județe din sud, la orașe cum se împrumută cum se dezvoltă și noi
să stăm, să așteptăm și să spunem că ei au făcut, că s-au împumutat și noi nu! Sa mai pus în discuție, cine rambursează împrumutul? Îl plătesc alții? În comisie,
am înțeles că s-a spus, da peste doi ani o să plătească alții.
Doamnelor și domnilor, acest împrumut vrem să îl luăm pe o perioadă de
13 ani, avem o perioadă de grație de 2 ani de zile. Avem nevoie de cofinanțare
pentru a nu trebui să returnăm banii Uniunii Europene, să putem finaliza
proiectele pe care le avem în desfășurare, pentru că din păcate au început foarte
târziu, nu vreau să pun vina pe executivul de dinaintea mea, ci pe situația care a
fost impredictibilă în țară și pentru că ați avut acces foarte târziu la fondurile
europene. Pe urmă, Legea achizițiilor publice a fost proastă. Mă bucur că la
inițiativa unor oameni competenți și îl includ aici și pe domnul Grindeanu, s-a
făcut o hotărâre, s-a dat o lege prin care se modifică Legea achizițiilor publice.
S-au adus îmbunătățiri legii, sperând că vor dura mai puțin achizițiile și că va fi
totul mai predictibil și nu vom rămâne în hățișurile birocratice, care să ne
împiedice să ne dezvoltăm,pentru asta luăm și împrumutul. Dacă avem astăzi un
drum, 108 A, unde ar trebui să prelungim contractul de execuție cu 7 luni de
zile, mi-ar fi plăcut să luăm acel drum gata făcut! Nu pun vina pe
dumneavoastră, spun care este situația. Avem 108 D, la care am început
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lucrările anul trecut. Dacă nu finanțăm lucrările rămase, cu ce o să le terminăm?
Va trebui să returnăm banii! Nu vom păți asta, că suntem oameni responsabili și
de aceea facem împrumuturile, nu o să dăm banii la crâșmă și nu o să-i dăm pe
cine știe ce, ci pentru a continua lucrările de care județul Sălaj are nevoie. Avem
nevoie de infrastructură, sănătate, de spital, avem nevoie de bloc operator nou,
avem nevoie de centru oncologic. Nu facem aceste lucrări ca să se laude Dinu
Iancu-Sălăjanu sau cineva că facem. Facem pentru că trebuie făcute! Avem din
ce în ce mai mulți bolnavi de cancer care stau la ușile spitalelor din jurul
județului Sălaj, este momentul să le creem condiții și acasă. Din păcate acești
oameni oricum sunt bătuți de soartă. La fel blocul operator. S-a renovat Spitalul
Județean și ne bucurăm de tot ce s-a făcut bine acolo. Felicităm pe toți care au
adus o contribuție importantă la dezvoltarea a sistemului de sănătate.Trebuie să
continuăm această politică de dezvoltare a sistemului de sănătate. Știți că avem
5 săli de operație din care nu toate funcționează, știți că nu avem o instalație
electrică care să permită utilizarea aparaturii pe care am cumpărat-o (Consiliul
județen nu eu), înainte să fiu eu președinte? Pentru asta trebuie bani și pentru
asta vrem să ne împrumutăm! Sau nu e nevoie să împrumutăm noi Consiliul
Județean Sălaj doar primăriile au voie?
Doamna Forț ați discutat cu domnul acasă, oare de ce s-a împrumutat
Primăria Zalău, ca să dezvolte Zalăul sau să aibă doar un împrumut?
Dl PANIE SERGIU
Eu vă aduc la cunoștință că suntem în cadrul, în plenul Consiliului
Județean Sălaj.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Exact, suntem în plenul Consiliului județean, cea mai importantă
instituție din județul Sălaj.
Dl PANIE SERGIU
Vă spun doar un singur lucru. Comparați veniturile Consiliului județean,
o să vedeți componența, cu veniturile Primăriei Zalău și aici discuția ar trebui să
se oprească.
Eu v-am solicitat să ne referim la proiectul acesta, la împrumut. Aici nu
avem nicio rubrică, din care să rezulte și le-aș aduce la cunoștință colegilor
noștri, consilieri județeni din majoritate. Bănuiesc că ei știu că acest împrumut
la care facem referire, se va utiliza doar și strict pentru aceste proiecte! Adică nu
o să putem alimenta în altă zonă, sau dacă mă înșel spuneți dumneavoastră.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Da, vă înșelați de multe ori, dar acuma nu pentru asta este luat acest
împrumut, pentru a finanța aceste proiecte.
Dl PANIE SERGIU
Dacă vorbim despre 65.000.000 lei, ar trebui defalcată, ar trebui
justificată pe fiecare proiect, ca să știm exact unde ne încadrăm.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dar nu se poate justifica, pentru că prețurile variază de la o zi la alta. Sunt
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pentru cofinanțare. Nu este destul de explicit domnule Panie? Sunt pentru
cofinanțarea proiectelor europene!
Dl PANIE SERGIU
O mică precizare și chiar mă opresc, nu cred că mai are rost să
continuăm. Ați spus un lucru important: ”eu aș fi dorit și 100.000.000 lei” dar
care este garanția că prestatorii respectivi, ținând cont de dinamica pe care noi o
știm, nu vor veni peste o lună sau două sau trei și noi va trebui să mai
împrumutăm 65.000.000 lei sau încă 100.000.000 lei vă dați seama că nu putem
merge așa la nesfârșit în sensul în care trebuie să evaluați (și nu spun să evaluăm
că nu vă convine să participăm și noi la unele chestiuni).
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Serios? Da nu v-am invitat domnule Panie să participați? Domnule Pop
Gheorghe, mă scuzați, o minciună trebuie corectată, nu v-am invitat să veniți cu
amendamente? Oricând vă stau la dispoziție! Lăsați acuma minciuna! Gura
păcătosului adevăr grăiește! Nu v-am spus că e deschisă ușa să discutăm
oricând, să vă dăm orice relație, domnule Pop?
Dl PANIE SERGIU
Dar noi de unde să știm ce discutați dumneavoastră pe anumite aspecte?
Și vreau să termin cu ideea aceasta!
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
De 5 zile aveți proiectele sau de 7, de ce nu m-ați întrebat, domnule
Panie, dacă voiați lămuriri doar vă stăteam la dispoziție. Mă întâlnesc cu atâția
oameni, nu mă întâlneam cu dumneavoastră, lider PSD?
Dl PANIE SERGIU
Eu vă spun foarte direct, nici măcar consilierii dumneavoastră nu știu
exact, în detaliu, despre ce este vorba.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Văd că nici la ședințe PSD nu mergeți, că vă spunea domnul Ciunt de ce
face împrumuturi! Dar de unde știți dumneavoastră ce ședință am avut noi la
PNL?
Dl PANIE SERGIU
Și atunci despre aceasta este vorba. Care este capacitatea Consiliului
județean să realizeze aceste proiecte?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mare este capacitate Consiliului județean, vă spun eu.
Dl PANIE SERGIU
Va însemna că noi va trebui să ne împrumutăm iarăși peste 3 luni?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Plătesc eu ratele dumneavoastră domnule consilier.
Vă rog domnule vicepreședinte.
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Mulțumesc domnule președinte. Stimați colegi, haideți să încercăm să
clarificăm câteva aspecte înainte de a intra într-o discuție politică. Domnul
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Panie a amintit un excedent de 41.000.000. lei.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mă scuzați că vă întrerup, dar ați avut și 100.000.000 lei și nu ne-a folosit
la nimic. V-ați dat seama târziu și ați început să-i folosiți, asta ne-a folosit și
nouă.
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Am avut un excedent, așa este. Nu știu de unde ați găsit acel minus de
30.000.000 lei, în fine este o chestie destul de interesantă. Dar mergem mai
departe că eu v-am ascultat până la capăt, am rugămintea să mă ascultați și
dumneavoastră, așa este frumos și după aia putem replica până la nesfârșit.
Deoarece în mandatul trecut execuțiile noastre din păcate și pe care le-a
amintit și domnul președinte din cauza Legii achizițiilor publice, din cauza
contractelor care s-au semnat așa târziu nu am avut cea mai bună execuție și
chiar în anul 2019 am avut 98.000.000 lei excedent. De ce? Pentru că am făcut
o execuție de 35.000.000 lei! Vă dați seama, dar nu-i vina conducerii
Consiliului județean, nu era vina nici a aparatului de specialitate a Consiliului
județean, dar revenind, atunci sigur că am avut o rezervă destul de mare și
bogată pentru cofinanțare și pentru toate proiectele pe care noi le-am gândit.
Așa a fost domnul Panie, știți foarte bine că am participat împreună. Sigur
venind anul 2020, 2021 am început să facem execuție, și am început să derulăm
proiecte din bugetul nostru. Vă spun numai două, care sunt consistente: una îi
parcarea Spitalului Județean, care ajunge aproape de 10.000.000 lei din banii
noștri, apoi vine drumul 108 D, bucata de 4 km, cu care se leagă județul
Maramureș 10.000.000 lei, deja ajungeam la 20.000.000 lei. Noi am folosit
banii Consiliului județean în dezvoltare, sigur am ajuns în situația în care
excedentul e atât de puțin, noi trebuie să facem toate demersurile încât
proiectele noastre pe care noi le-am început să le ducem la bun sfârșit. Sigur că
vorbim de o sumă, din punctul meu de vedere foarte mică de 65.000.000 lei, nu
e o sumă uriașă, dar dacă tot v-ați referit și la împrumutul în continuare, știți
foarte bine că legea (dacă nu știți vă spun eu).- Legea finanțelor publice localene limitează și la aceste împrumuturi, nu putem avea decât 30% din veniturile
proprii. Cu această sumă ajungem la 25%,26%, imediat vă spune doamna
Marușca, ajungem aproape la limită așa că nu o să mai putem lua, nu vă
îngrijorați, nu vom să mai lua împrumut în plus, dar cum zicea și domnul
președinte, și eu votam și 150.000.000 lei credeți-mă, că trebuie să dezvoltăm
acest județ și dacă nu-i în stare și nu au fost în stare la nivel național să facem
acele programe operaționale, să scoatem Ghidurile de finanțare. De ce în țările
învecinate deja se execută exercițiu financiar pe anii 2021-2027 și noi cum
stăm? Noi așteptăm după ghiduri. Până când semnează domnul președinte
primul contract de finanțare va fi 2024, asta-i România, și asta ne ocupă tot
timpul din păcate, dar noi nu putem sta, trebuie să ne dezvoltăm, din aceste
motive eu susțin și voi susține în continuare acest împrumut și colegii mei la fel.
Legat de discuțiile pe care le-am avut și în mandatul trecut, știți foarte bine de
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aia nu am luat, deși și atunci o vreme erau discuții să luăm un împrumut, întradevăr mai mic, nu s-a luat decizia pentru că nu s-a luat. Eu sunt pentru acest
împrumut și voi continua să lupt dacă trebuie, pentru a dezvolta județul! Avem
atâtea proiecte pe care trebuie să le finanțăm și din păcate sursele de finanțare
sunt 0, așa că noi trebuie să ducem la bun sfârșit aceste proiecte a căror valoare
este de 404.000.000 euro. Să nu uitați, dacă până în anul 2023 nu finalizăm
aceste lucrări, noi trebuie să dăm înapoi 404.000.000 euro. Spuneți-mi cum
dăm banii înapoi? Imposibil. Așa că (și cu asta o să închei), eu susțin, colegii
mei susțin, sunt în cunoștință de cauză, vă garantez și noi susținem acest
împrumut. Mulțumesc.
Dl PANIE SERGIU
O mică intervenție și mă opresc. A spus cineva din grupul nostru că este
împotrivă? Nu cred. Ați auzit așa ceva? Nu cred. Am spus cu totul și cu totul
atceva, am spus dacă tot luăm un împrumut hai să-l gestionăm cât mai coerent
posibil, hai să facem o evaluare cât mai exactă a lucrărilor care au rămas, să
vedem cât sunt acele creșteri, până unde pot ele crește și dacă tot facem acest
demers și devenim sprijinul antreprenorilor, atunci haideți să ne asigurăm că
aceste proiecte se vor finaliza. Eu, din discuțiile purtate aici, înțeleg că aceste
proiecte se vor finaliza. Eu spun astăzi sau noi am spus astăzi că nu avem toate
informațiile la îndemână ca să putem constata că acest credit de 65.000.000 lei
este suficient, pentru ceea ce ne trebuie sau nu. Nu că nu trebuie dezvoltat
județul, noi am demonstrat acest lucru. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Da domnule consilier, atâta vreau să vă spun că nu vreau să intru în
discuții politice, nu vreau să vă readuc aminte de PNDL, de 135.000.000 lei la
Maramureș, că nu mai aveam nevoie nici noi de atâta, avem mai multe drumuri
județene făcute, oricum s-a făcut mult și trebuie să continuăm pașii pe care am
pornit referitor la aceste chestiuni politice, vă înțeleg și pe dumneavoastră, dar
nu cred că e momentul acuma să se spună că nu s-au făcut analize, că nu aveți
dreptul la informații, ni s-a mai spus că nu ați știut adevărul despre acea clădire
pe care am cumpărat-o și dumneavoastră ați lucrat 3 luni la materiale și încă o
dată vă mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru promptitudinea cu care ați răspuns
nevoilor noastre acuma, știu că vă implicați. Hai să lăsăm politica mai deoparte!
V-ați implicat și acuma când am luat acel teren de la Unitatea Militară, în câteva
ore s-a dat aviz favorabil de la Instituția pe care o conduceți. Nu am simțit nicio
piedică și mă bucur. Haideți să lăsăm politica deoparte! Că nu suntem
predictibili, nu știm ce facem cu banii! Îi luăm ca să-i folosim pentru fonduri
europene! Avem un aparat extraordinar de competent și mă bucur că oamenii
sunt și doritori de a dezvolta mai departe și tocmai în urma unei analize foarte
corecte, (dumneavoastră o cunoașteți pe directoarea de acolo și oamenii din
Consiliul județean, ați lucrat cu ei 4 ani de zile) tocmai în urma analizei au venit
propunerile de a lua acest împrumut. Nu gândim cum să fie costurile mai mici la
împrumut, cum să putem folosi banii în fiecare proiect, unde avem nevoie de
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cofinanțare și astfel să avem realizări la finalul mandatului cu toții să stăm cu
fruntea sus că am făcut ce a depins de noi. Mai mult de atât nu am ce să vă zic!
Aveți ultimul cuvânt, vă rog.
Dl PANIE SERGIU
Sunt nevoit să mai intervin. Nu cred că din grupul nostru cineva a
încercat să politizeze acest proiect. Văd că dumneavoastră continuați, e retorica
dumneavoastră și nu mi se pare corect sau pertinent ceea ce faceți, dar noi neam referit întotdeauna la proiectele pe care noi le discutăm în cadrul acestor
ședințe, dar nu cred că, dacă cerem anumite informații suplimentare, este o
problemă. Mai mult decât atât, mai nou, aceste ședințe de Consiliu județean sunt
și postate online în timp real.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Ce mă bucur! Vă aduceți aminte cât scandal ați făcut pe asta? De ce
domnule Panie? Haideți să vă spun și asta vreau să știe lumea, cetățenii ne
urmăresc acuma și ne pot urmări, că atunci nu știau că Dinu Iancu-Sălăjanu
ascunde ceva, ce vrea să facă! Nu am ascuns nimic! Ați avut un regulament pe
care l-ați votat dumneavoastră, prin care nu era permisă vizualizarea ședințelor
Consiliului județean, nu era admisă filmarea, și dumneavoastră ați încălcat acel
regulament și v-am spus să aveți puțintică răbdare până aprobăm un regulament
să fim noi primii cei care respectăm regulamentele și legislația și pe urmă puteți
să postați. Uitați că suntem și noi în această ipostază de a posta ședințele noastre
și de a ne vedea lumea cum ne comportăm, ce vorbim și ce ne preocupă.
Dl PANIE SERGIU
Intervențiile noastre pe care le facem vin, o parte dintre ele, și din teren,
adică din partea sălajenilor și acuma au posibilitatea să vadă și constata ce se
întâmplă. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții?
Dl POP GHEORGHE
Foarte pe scurt. Tot ați amintit aici de pericolul de restituire a sumelor și
știu, pentru că aproape am fost în situația asta din cauza legislației, am reușit
până la urmă. Întrucât a cunoaștem pericolul restituirii sumelor avem
rugămintea ca la stadiu proiectelor în derulare puse la dispoziție să ni se
comunice și termenele de realizare. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Bine. Dacă mai sunt intervenții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este împotrivă? Nu sunt.
- Dacă sunt abţineri? 10 consilieri județeni (Irimiea Anca-Manuela,
Panie Sergiu, Pop Gheorghe Ioan, Demle Alin, Borna Mihai-Bogdan,
Opriș Alin-Florin, Souca Valentina-Lucia, Forț Corina-Emilia,
Ardelean Gheorghe, Costinaș Ovidiu).
- Cine este pentru? 20 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
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Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 21 voturi “pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 10 voturi
”abţineri”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei în vederea
asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate
din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Se adoptă Hotărârea Nr. 32
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4.La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de
alunecări de teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș - Sâg, între km 10+800 ÷ km
14+870”, 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.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Îmi pare rău că și aici, pe acest drum, care s-a executat din fonduri
europene avem aceste probleme, și aceasta demonstrează încă o dată seriozitatea
unor parteneri cu care lucrăm și trebuie să ne asigurăm că avem contracte făcute
în așa fel încât să ne asigure rezolvarea acestor execuții cu cea mai mare
competență din partea lor și cu responsabilitate. Din păcate trebuie să
intervenim pe drumuri care au fost făcute, dar nu au fost făcute corespunzător.
Vom interveni și le vom face. Din fericire am avut aici rezerve pe exercițiul
financiar 2016-2021 și aceste rezerve se termină, dacă era făcut bine acest drum
de către constructor, probabil că nu ajungeau banii să mergem mai departe de la
Nușfalău la Valcău. Vom găsi resurse ca acel drum să fie în întregime realizat și
să se bucure toți sălăjenii de unul dintre cele mai frumoase drumuri. Dacă o să
mergem de la Tusa, Calea Lată, Vânători, o să descoperim peisaje mirifice ale
județului Sălaj și vă invit pe toți să mergeți pe acest drum, care în acest an se va
finaliza.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
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- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de
teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș - Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 33
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5.La punctul 5 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 ATILA- IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei
de specialitate.
*
Dl SOJKA ATILA-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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 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. 34
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6.La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din
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29 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate
practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, îl invit
pe dl. consilier OLAR NICOLAE să prezinte raportul de avizare al comisiei
de specialitate.
*
Dl OLAR NICOLAE
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Domnule președinte, vă rog să se consemneze în procesul verbal, că nu
particip la deliberare și nici la vot.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Ieri în comisii s-au clarificat aceste aspecte, dacă domnul manager,
prezent cu noi, mai are de făcut câteva completări ar fi bine, dacă nu putem
trece la vot.
Dl POP EMERIC
Am considerat importante, pentru a veni în sprijinul Consiliului județean,
pentru că în primul rând aceste tarife sunt necesare pentru a putea reabilita
podețele care la foarte multe licitații nu s-a prezentat nimeni și dorim ca și
aceste lucrări să se poate executa în timp bun, încât drumurile să fie
practicabile. Sunt multe podețe, care în mijlocul drumului sunt sparte, de aceea
venim noi să executăm aceste lucrări, pe care le putem executa. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă mai sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185
din 29 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate
practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 35
*
*

*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7.La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil situat în
orașul Cehu- Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești nr. 4, aflat în domeniul public
al Judeţului Sălaj, o invit pe dna. Consilier FORŢ CORINA-EMILIĄ să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna FORȚ CORINA-EMILIA
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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil situat în orașul
Cehu- Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești nr. 4, aflat în domeniul public al
Judeţului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 36
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8.La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și
administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Orașului
Cehu Silvaniei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cehu
Silvaniei,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?
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Dl PANIE SERGIU
O întrebare pentru domnul secretar general. Nu ar trebui să executăm
această dezmembrare pentru că numai o parte din acel imobil se transferă? Se
transferă tot? Ce s-a construit este pe alt imobil este altceva? Da? Vă
mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu precizarea că pentru adoptare sunt
necesare voturile a 2/3 din numărul consilierilor:
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și
administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Orașului Cehu
Silvaniei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cehu Silvaniei.
Se adoptă Hotărârea Nr. 37
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9.La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități
administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea
activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate
în patrimoniul județului, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier COSTINAȘ
OVIDIU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl COSTINAȘ OVIDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
17

- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități
administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea
activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în
patrimoniul județului, pe anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 38
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10.La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Sălaj, îl invit pe dl. consilier POP GHEORGHE-IOAN
să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Dl PANIE SERGIU
Domnul secretar, este neapărat nevoie să fie trecut numele și prenumele
salariatului în referatul de aprobare, nu se poate trece numai inițialele numelui?
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Întrucât au avut loc concursuri publice pentru promovare în grad
profesional, acolo apar și rezultate, ca atare se pot trece nominal, este
justificarea deplină a necesității schimbării statului de funcții. Ar putea exista o
variantă într-adevăr, nu-i lipsită de interes întrebarea, dacă persoana cere să nu
fie trecut, dar în mod normal se trece.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
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Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 39
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11.La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de privind
aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale
Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj,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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale
Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 40
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
12.La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău,o invit pe dna. consilier IRIMIEA ANCAMANUELA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 41
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
13.La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru
obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona
Spitalului Județean de Urgență Zalău”, 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?
Dl PANIE SERGIU
Mai am o mică intervenție, am clarificat aspectele acestui proiect în
comisie, dar totuși mai am ceva de întrebat de la doamna Ghilea. Dacă ați spus
că s-au scos cheltuielile sau prin acea dispoziție s-a renunțat la spațiul de
agrement, totuși a rămas aici suprafața spațiului de agrement și mai departe
echipat, adică nu ar trebui să se facă niște ajustări? Totuși se aprobă toți
indicatorii, se referă și la acesta, nu ar trebui să dispară de aici sau să fie câteva
clarificări suplimentare.
Dna GHILEA LAVINIA
Este vorba despre arbuști, iarbă, care s-a plantat, efectiv s-a renunțat doar
la partea de aparatură de fitnes, restul a rămas.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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Dacă îmi dați voie să vă explic, pentru că sunt și cetățeni care ne aud și
trebuie explicat. Acolo a fost un spațiu prevăzut cu aparate de fitness. Nu vă
supărați nu știu cine le-a aprobat? Dumneavoastră le-ați aprobat în ședință. Nu
știu cine le-a propus?
În jurul unei parcări să faci fitness pe iarbă și pe altă parte să ai: ”nu
călcați iarba”, e cam deplasat, de aceea nu cred că trebuie să persistăm în
greșeală. În schimb era iarbă, nu era sistem de irigație. Ne uităm cât de greu este
să căutăm cisterne să meargă să irige iarba pe care am plantat-o. Ori plantăm
iarbă și avem grijă de ea și ne bucură atunci când vedem că totul este îngrijit, ori
dacă nu, e mai bine să punem pavaj. Pentru că sunt multe zone, care nu permit,
din păcate și pe Bulevard vedem că nu se permite, nu sunt aspersoare care să nu
risipească apa. De aceea e nevoie să meargă și municipalitatea cu cisterne și
sunt eforturi în plus să găsești oameni și costurile. Am pus acest sistem de
irigații; pe urmă am pus arbuști care nu erau puși și ne dorim în continuare să
extindem aceste lucrări în jurul Spitalului Județean. E nevoie de o rampă pentru
persoanele cu dizabilități, care să poată să aibă acces în Spitalul Județean.
Astăzi avem doar la intrarea de la ambulatoriu un lift, care funcționează cum
funcționează, ca și cel de aici de la Consiliul județean, dar dacă e lege, noi o
respectăm. Vedeți că și aici s-a făcut o investiție, obligați de lege, cu toate că nu
aveam nevoie și nu era strict necesar, puteam găsi și alte soluții, dar eu nu
contest legea. S-a făcut, când o să trebuiască să-l folosim, fiind nefolosit atâta
vreme nu mai merge, ar trebui să chemăm o firmă să-l facă din nou, să fie
funcțional. Alți bani! Dar asta ne dorim să facem o rampă de acces acolo, să
avem acele spații, care să permite staționarea și de fapt un loc mai potrivit
pentru a aștepta la Spitalul Județean. Nu știu cu ce ne vom confrunta în viitor,
dar din experiența anilor trecuți, am văzut că trebuie să montăm corturi pentru a
avea un acoperiș deasupra capului oamenilor care veneau să stea la rând la
laborator pentru probe. Dorim să amenajăm zona din fața Spitalului Județean
astfel încât toți oamenii să aibă cele mai bune facilități în a se adresa pentru
sevicii medicale Spitalului Județean. Pentru asta s-a făcut și acest proiect, pentru
a aproba indicatorii tehnico-economici, rezultați în urma tuturor acestor lucrări.
Dl PANIE SERGIU
Cu siguranță orice proiect are nevoie de îmbunătățiri și nu cred că orice
lucru făcut astăzi trebuie să-l considerăm că este un lucru perfect.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Așa este domnul consilier.
Dl PANIE SERGIU
Intervenția noastră și în comisie a fost să clarificăm și să ne asigurăm că
acele lucruri care s-au scos din proiectul inițial nu s-au și plătit.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da. De aceea am adus completările. Este bine venită întrebarea
dumneavoastră. Am adus completările pentru cetățeni, să știe ce urmează, ce se
întâmplă în jurul Spitalului Județean de Urgență Zalău. Vă mulțumesc.
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Dacă mai sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru
obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona
Spitalului Județean de Urgență Zalău”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 42
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
14.La punctul 14 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, actualizat, 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?
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, actualizat.
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Se adoptă Hotărârea Nr. 43
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
15.La punctul 15 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate
și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2022, 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? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 44
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
16.La punctul 16 al ordinii de zi astfel cum a fost completată,
respectiv la Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici în vederea finanțării prin Compania Națională de Investiții
a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare
Secție de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău”, îl invit pe dl.
consilier PAPP ZSOLT-LÁSZLÓ să prezinte raportul de avizare al comisiilor
de specialitate.
*
Dl PAPP ZSOLT- LÁSZLÓ
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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în vederea
finanțării prin Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiţii
„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de psihiatrie a Spitalului
Județean de Urgență Zalău”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 45
*
*

*

17.Diverse
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnilor consilieri, la finalul ședinței doresc să vă informez unele
chestiuni care privesc manifestările noastre din datele de joi 31.03, vineri 01.04
și sâmbătă 02.04. Joi și vineri de ora 10:00 până la ora 19:00 zilele Porților
deschise pentru publicul sălăjean, deci orice doritor, locuitor sau nu al județului
Sălaj, ne poate vizita pentru a se familiariza și a cunoaște activitățile Consiliului
Județean Sălaj. Sâmbătă, tot ziua Porților deschise până la ora 18:00.
Programul, în mare pentru ziua de joi, este următorul: am invitat să
viziteze standurile și sediul Consiliului județean, școlile din Municipiul Zalău,
precum și domnii primari din județul Sălaj, un număr mare de elevi din județ
care vor să cunoască activitatea Consiliului județean și clădirea Consiliului
județean. Elevii din județ pot să vină și vineri, deja sunt școli care se
organizează și ne bucură interesul copiilor și a celor care îi formează ca oameni,
pentru a se informa și a cunoaște activitățiile administrației publice locale.
Vineri de la ora 10:00 – 11:00 vizitarea standurilor, de la ora 11 la Casa
de Cultură, are loc adunarea festivă, luări de cuvânt, înmânarea unor diplome de
recunoștință și aniversare, vizionarea filmului: De când Sălajul și Consiliul
județean, precum și prezentarea unui program artistic pentru persoanele din
aparatul executiv și din structurile subordonate.
Sâmbătă de la ora 9:00 depunerea de coroane la 5 monumente aflate pe
raza Municipiului Zalău, mă refer aici la statuia lui Simion Bărnuțiu, Gheorghe
Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu și Miklós Wesselényi. Vor avea
loc depuneri de coroane, fiecare monument este ornat pe o parte și pe altă parte
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cu două steaguri, există realizat și un suport pentu coroane și este gardat de doi
militari de la Unitatea Militară din Zalău. Muzica pentru momente este realizată
printr-un trompetist, 4 de la Cluj din Orchestra Armatei de la Cluj și unul prin
bunăvoința domnului Primar Ionel Ciunt. Tuturor și Unităților Militare,
Municipiului Zalău și celorlalte unități care au venit în sprijinul nostru, țin să le
mulțumesc. Depunerile se desfășoară în același timp.
La ora 9:30 vă invit la ședința solemnă la care recomandarea mea este să
ia cuvântul câte un reprezentant de la fiecare grup politic, pentru a ne exprima
gândurile la această sărbătoare a Consiliului județean.
Pentru mine este o onoare să fiu președintele Consiliului județean, a fost
o onoare să fiu și consilier județean și cred că pentru fiecere dintre
dumneavoastră este o onoare și o oportunitate de a contribui prin cunoștințele
noastre și prin dorința de a construi, la binele cetățenilor și la dezvoltarea
județului Sălaj în general.
La ora 10:30 primim invitați din exteriorul județului și din interior.
La ora 11:15 se vizitează sediul și standurile, unul este al Muzeului
Județean de Istorie și Artă Zalău, unul al Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, unul al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului, al Direcției de Evidența Persoanelor, a Satului Sălăjan, al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei și bineînțeles al Consiliului
județean propriu-zis. La acestea se adaugă expoziția de pictură cu titlul: ”Sălajul
tărâm de poveste”, prezentată de căre elevi ai Liceului de Artă ”Ioan Sima”.
La ora 11:30 începe activitatea la Casa de Cultură, ce se întâmplă acolo
nu doresc să menționez, deoarece doresc să vă stârnească și curiozitatea.
După activitatea propriu-zisă urmează declarațiile de presă, iar în jurul
orelor de 14:00 ne vom întâlni la Restaurantul Briliant Parc pentru a socializa și
pentru a gusta unele produse tradiționale.
Până acum avem mai multe confirmări de participare de la nivel
guvernamental și de la alte structuri ale statului sau ale cultelor și aș aminti
prezența domnului Prim-Ministru Nicolae Ciucă, al Ministrului Afacerilor
Interne - Lucian Bode, al Ministrului Apărării Naționale - Vasile Dîncu, al
ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Cseke Attila, al
prim-procurorului al Direcției Naționale Anticorupție - Crin Bologa, al
Inspectorului general al Jandarmeriei Române- generalul - Alin Mastan,
europarlamentarii: Corina Crețu, Daniel Buda, Dacian Cioloș, Mitropolitul
Ardealului – Andrei Andreicuț, Episcopul Sălajului Petroniu, Episcopul
Episcopiei Greco-Catolice Virgil Bercea și alte personalități de seamă. Aș
aminti și președinți ai Consiliilor județene din Regiunea de NV. Și-au confirmat
cu toții participarea: dl Radu Moldovan – de la Bistrița, dl Ionel Bogdan- de la
Maramureș, dl Ilie Bolojan, dl Alin Tișe- de la Cluj, inclusiv doamna Daniela
Cîmpean- de la Sibiu, dl Ion Dumitrel de la Alba Iulia.
Așa că va fi o manifestare cred reușită și cu atât mai mult este importantă
prezența noastră, a celor din Consiliul județean, executiv și consilieri, pentru
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toate realizările pe care le avem împreună.
Pentru lămuriri mai detaliate eu vă poftesc să întrebați pe grupul de
consilieri care vă stă la dispoziție pentru a lămuri alte neclarități dacă există. Cu
mulțumirile de rigoare eu doresc să mă opresc aici, lăsându-vă pe
dumneavoastră să cereți lămuriri suplimentare dacă doriți.
Dl PANIE SERGIU
Nu vreau să cer lămuriri suplimentare, am două puncte la diverse, dacă
îmi dați voie.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cu mare drag.
Dl PANIE SERGIU
Aș vrea să-i solicit în scris domnului director stadiul la care ne regăsim
astăzi cu acele investiții la drumul județean 110 D de la Cristolț, ne-a spus acum
două luni că mai sunt de obținut câteva avize și ați avea o solicitare în scris ca
să vedem care este termenul de finalizare și unde, dacă acceptați domnule
președinte.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cu mare drag.
Dl PANIE SERGIU
Și a doua pentru domnul secretar general. Nu știu, cred că este nevoie de
o informare punctuală privind Legea nr. 63/2022 care modifică puțin Codul
administrativ. Domnule secretar general, legat de plenul Consiliului județean și
cum se desfășoară ședințele. Dacă nu putem face astăzi, eu solicit să facem data
viitoare împreună cu toții și să știm despre ce este vorba.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog, dacă sunt? Domnule director Labo?
Dl LABO DOREL
Neinteligibil... Bine, domnule președinte.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Bine. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt și alte interpelări la diverse, declar
ședința închisă, rugându-vă să rămâneți la ședința AGA pentu S.C. „Pază
Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.
PREȘEDINTE,
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu

Dr. Cosmin – Radu Vlaicu
Consilier juridic:
Seres Judith-Réka- 1 ex
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