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Nr. 15864 din 30.10.2020
PROCES VERBAL
al Şedinţei privind ceremonia de constituire a
Consiliulul Judeţean Sălaj, în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020
-

Dl. ŢURCAŞ VIRGIL Prefectul judeţului Sălaj
Bună ziua,
I )eschiclem şedinţa cii intonarea Imnului de Stat al României
—

*

(se iiiLoiiează intilul)
*

Doanmelor şi domnilor, bine aţi venit Ia şedinţa privind ceremonia de
constituire a Consiliului Judeţean Sălaj. at urmare a alegerilor auĹorităţilor
administraţiei publice locale din 27.09.2020.
La şedinţa de azi suntem onoraţi să avem o prezenţă la nivel de vârf, pe d-na
Viceprim-ministru, Raluca Turcan. Bine aţi venit, dnă Viceprim-ministru. Pe dl.
Ministru al Transporturilor, Infrastructurii ~i Comunicaţiilor, Luciau Nicolae Bode.
Bine aţi revenit în judeţul Sălaj! Mai avem şi câţiva invitaţi, nu o să le spun numele
acestor invitaţi, din motiv că dumneavoastră îi cunoaşteţi cu toţii. D-le preşedinte al
UDMR, d-le deputat Seres Denes, bine aţi venit!
-

*

Pentru că avem oaspeţi de seamă în această zi, aş vrea să îi dau cuvântul pentru
început, d-nei Viceprim-ministru Raluca Turcan.
D-na Viceprim-ministru, aveţi cuvântul.
*

D-na Viceprim-ministru RALUCA TURCAN
Bună ziua,
Domnule prefect, dle preşedinte al Consiliului judeţcan Dinu lancu Sălăjanu,
dle ministru al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor Lucian Bode, dle
preşedinte a! UDMR, stimaţi consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, dragi sălăjeni care ne
urmăriţi prin intermediul on—line,
Vreau să vă spun că este o bucurie pentru mine să flu alături de dumneavoastră
astăzi. It felicit pa dl Dinu lanai Sălňjarni pentni câ~tigarea mandat-ului de preşedinte
—

—
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al Consiliului judeţean, şi o fac flU Cu bucuria colegei de partid, ci în calitate de om,
care urrnărind ĺcż.uitaĺele (liii jiiđeţui Sălaj, realizează că sălăjenii aprcciazá
perforinanţa, proiecteie, inunca, huna credinţă, dialogul. Ştiu că uţi dus o campanic
ccntrată pe proiecte. V-mn uruiăril. campania, die preşedinte al Consiiiului judeţean, şi
rn-am hucurat să văd, că aţi pus proioctolo înaintea disputcior politice, ~ă uiwăii(i
iezulĹaie, că v-aţi ĺkuĹ o echipă do profesionişti, şi aveţi în stânga dumneavoastră,
astăzi, unul dintre cci mai buni membri ai Guvernului Orban, şi în acelaşi timp că aţi
cultivat o cultură a dialogului. Şi vă îndemn pe toţi, indiferent de partidul din care
proveniţi, să menţineţi acest dialog, pe care dl preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj,
dl Dinu lancu Sălăjanu, îşi doreşte să îl aibă, şi sum convinsă că şi sălăjenii îşi doresc
sä vada in Consiliu judeţean a muncă de echipă, a mtincă în care răüiielilo politico
stint Iăsatc deoparte Pňnă in uimă UcesLa esle şi mesajul piozcnţei mele aici, să vA
asigur do sprijinul nosliu ca iiieinbru al guvernului, indiferent de partidele pe care le
reprezentaţi, pentru că chiar dacă avem 11 consilieri PNL, 7 consilieri UDMR, 1 0
consilieri PSD şi 2 consilieri (JSR, sunteţi de fapt sălăjeni. Cred că pentru asta suntem
datori, ca în faţa sălăjenilor să ne concontrăm pe ceea ce aşteaptă ei de Ia noi, şi once
vat care a fost dat, aşteaptă de fapt proiecte de interes public.
In calitate de membru al Guvernului, pot să vă garantez, că atunci când în
judeţul Sălaj, am salvat aproximativ 11 mu de locuri de muncă, flu am avut culoare
politică. Atunci când am spijinit 220 de companii pnin programul 1MM Invest, nu am
avut culoare politică. Atunci când am decontat achiziţia de aparawră medicală ~i
echipamente medicale în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, nu am avut
culoare politică. Aşa cum nu vom avea culoare politică nici când vom crea şi susţine
proiecte de racordare la reţeaua de gaze, pentru care am pus Ia dispoziţie un mld. de
euro, sau proiecte de racordare la reţeaua de apă ~i canal, pentru care am pus la
dispoziţie 8 mId de lei. Sunt doar câteva exemple, care vreau să vă insufle credinţa că
aveţi în fbi nişte parteneri pc tem~en lung.
In încheiere, vreau să vă îndemn, ca în fiecare zi a mandatului dumneavoastră,
să fie o zi în care Iăsaţi ceva în urmă, aşa cum şi noi ne-am propus la nivel de Guvern,
încercăm să lăsăm ceva bun în urma noastră, şi care să pună temeliile unci Românii
dezvoitate. Pentni că pe fond fiecare om, din fiecare judeţ, din fiecaro localitate din
ţara noastră aşteaptă de Ia guvernanţi, de la autorităţile publice locale, proiecte în
interes public.
Ministrul TransporĹunilor, Infrastructurii şi Comunicatiilor, dl. Lucian Bode, a
reu~it în acest scurt mandat, şi extraordinar de dificil mandat, să dea drumui Ia lucrări
de investiţii fără precedent, în tiltimii 30 de ani. Invcstiţii în infrasti uctuia de ĹiuiisporL,
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aşa cum Ia five! de Guvern, am reuşit să aducern investiţii de peste 28 de mid lei, de
asemenea ftă precedent, şi tual ales ÎIiii—uu 1110(1 iieaşíepĺat mu—u perioadä de cri7ă
majură. Aşadar, aveţi în noi oame-ni care se străduiesc, şi care au confirmat cu fapte, şi
sunt convinsă că fiecare proiect pe caie dl preşedinte al Consiliului judeţcan ii
urmăreşte Ia nivel de judeţ, va găsi sprijin. şi ce i mai important va gňsi ~i rinanţare,
penti U ~ă aĹuuçi uainenii au cu adevărat incredere când once idee bună, are în spate
reprezentata şi sursa de finanţare.
Vá doresc mult succes, şi am încredere că aici la niveiul judeţului, ~i Ia nivelul
luturor localităţiior din judeţ, veţi reuşi să faceţi proiecte în interes public, să creaţi o
echipă care să colaboreze şi să atragă toate forţele pozitive din unitate. Fie că vorbim
despre societate civilă, lie că vorhim de specialist, lie că vorhim de mediul de afaceri,
once on-i care are o idee hună, am convingcieu çă va găsi o u~ă deschisă ~i ascultaic şi
spńjin în conduccieä Consiliulul judeţean şi în echipa din Consiliu udeţean.
Mull succes!
*

Dl ŢURCAŞ VIRGIL Prefectul judeţului Sălaj
Domnule ministni, vă rugăm să ne adresaţi câteva cuvinte.
—

*

Dl Minislru LUCIAN BODE
Bună ziua! Bine v-am regăsit!
Dna viceprim-ministru Raluca Turcan, dle deputat Seres Denes, die prefect, die
preşedinte ales al Consiliuiui judeţean, doamneior şi domnilor consiiieri, dragi
sălăjeni,
Sunt onorat şi emoţionat să mă aflu astăzi aici, în faţa dumneavoastră, în calitate
de ministru în Guvernul României. Sunt emoţionat când mă gândesc la faptul că, am
avut şansa şi onoarea să fiu investit de către săiăjeni, de două or în 2004 şi în 2008 în
această demnitate, şi mă refer, evident la cea de consilier judeţean în cadrul
Consiiiuiui Judeţean Sălaj. Aşa cum ştiţi, on de câte on, am avut ocazia i-am criticat
constnictiv cred eu, pe cci care au condus Consiliul Judeţean Sălaj, în ultimii ani. I-am
criticat penn ce nu au făcut bine, pentru abordările şi deciziile care mie mi s-au părut
greşite. Astăzi, probabil vă voi surprinde, pentru că le voi mulţumi celor care au
condus destinele acestei instituţii în uitimii ani, le voi muiţumi pentru lucrurile bune
care le lasă în urma br. Sunt de părere că în urma unor oameni politici responsabili,
trehuic să rămână lucruri care să infiunţoze în bine viaţa socio econoinică a ĺiecăiei
comunităţi. Ne aflăm Ia finalui unei perioade agitate din punct de vedere electoral, în
mai puţin de doi ani, am trecut prin alegeni europarlamentare, alegeri prezidenţiaie,
—
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alegeri locale şi poste 5 săptămâni, alegeri generale. Evident aceste confřuntări
oloctorale uzează competitoril elecknali şi LIteał,ă ełeclorii. Dar eu vă propun sa
vedem pai Ĺea bună a lucrurilor. Tn următorii 4 ani, flu vom mai avea nicio competiţio
electorală. Vă propun aşadar, să folosirn această perioadă de pauză in cent cc prive$e
competiţiile electorale, transformând-o în perioada în care Sălajul va cunoaşte cea rnai
importantă elapă de dezvolĹurc din ultimii 30 de ani.
Din postura de Ministru al TraiisporĹurilor, Infřastructurii şi Comunicaţiilor,
postură ce mi-a dat şansa să întreprind demersuri concrete penn dezvoltarea judeţului
nostru, vă spun că avem o şansă uriaşă să urcăm împreună în trenul dezvoltării
judeţului Sălaj.
Cine şi-ar ii imaginat cä Autostrada ‘Iransilvania poate deveni o certitudine în
judeţul Sălaj, prin semnarca ceíor 1 contracte tie t~xecuţie, în ultimele luiii îniie
Nudaşelu şi Surplacu do ]iaicau lionsoaiiele diii Sălaj, vom avea certitudinea ca anul
viitor se va lucra efectiv pe 57 de km de autostradă in judeţul Sălaj. Cu toate
beneficiile care decurg de aid, pentru comunitatea noastră.
Cred că nici cel mai optimist sălăjean nu mai spera că epopeea variantei
ocolitoare a Zalăului, va avea un deznodământ fericit. Iată că astăzi, avem un contract
de proiectare şi execuţie, în derulare cu finanţare europeană asigurată, ceea ce ne
conferă nouă dreptul ca să aşteptăm ca până in anul 2022, antreprenorul să predea
acest obiectiv către beneficiar, către Compania de drumuri. Evident cu toate
beneňciile care decurg de la momentul la care această variantă ocolitoare, etapa a 11-a,
va fi dată in trafk.
Investiţiile în reţeaua de drumuri naţionale de la nivelul judeţului Sălaj,
depăşesc în acest an, Cu de 10 on valoarea investiţiilor în reabilitarea drumurilor
naţionale în ultimii 10 ani. Mă refer Ia DN IH Cluj Satu Mare, mă refer Ia DN 1G
Tihău Hida. Şi aici cu toate beneficiile care vor rezulta in urma acestor investiţii.
Acesta este doar începutul unui drum ireversibil pe care consider că a intrat
judeţui Sălaj, “Drumul dezvoltării”.
In următorii 4 ani vom avea autostradă de la Poarta Sălajului până la Sibiu
Boiţa, 250 de kit, vom avea autostradă de la Nuşfalău până la Biharia, Borş aproape
70 de km.
Am spus-o şi o repet, dezvoltarea infřastructurii este o condiţie sine-qua-non,
pentru stimularea invstiţiilor pentru crearea de locuri de muncă bine plătite. Acest
lucru va genera în Sălaj, finalizarea AuĹostrăzii Transilvania. Infrastructura de
transport va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia României ~i economia
Sălajului
—
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Suntem poziţionaţi geografic între doi poli de dezvoltare regionali, foarte, foarte
putemici: Cluj ‘şi flihw. AcesLe două judeţe s-au dezvoltat enorm in ultimii uni, avand
ca motoare de creştere economică, evident, oraşele Cluj Napoca şi Oradea. Am putea
spune că acesta este un mare dezavantaj pentru fbi, nscâud să devenim furnizori de
resurse umane, pentru aceşti doi poli de dezvoltaro.
Uiia diii ittizele imporĹante ale următorilor 4 aiji, trebuie sä he aceea de a alinia
judeţul Sălaj, Ia ritmul de dezvoltare a judeţelor Cluj şi Bihor. Stă în puterea noastră a
tuturor să reuşim împreună acest lucru. La fel, cum până acum am crezut Îfl Victoria liii
Dinu lancu
Săläjanu, azi cred în capacitatea lui de a-şi duce Ia îndeplinire
obiectivele. După cum probabil ştiţi, a aVut un plan administrativ bine pus la punct,
ancorat în realităţile locale. Cu toate că nil va ii uşor, cred în energia şi dorinţa lui, do a
pune în apbcare acest plan, alătuii tie ecliipa tie la Consiliul Judeţeaii. Vteau sa va
asigur şi cu, dŞd cuin a fäcul-u duia Vice-premier Raluca I urcan, de intreaga mea
susţinere şi implicare.
A~a cum am mai spus în numeroase alte rânduri, succesul administrativ este
foarte strâns legat de întreaga echipă. Alegerile din 6 decembrie a.c. , ~or def~ni
această echipă, şi împreună, reprezentanti ai sălăjenilor în legislatiV, în administraţie,
în executiv, împreună putem să ne atingem ţintele asumate.
Singura noastră carte de Vizită peste 4 ani, la finalul mandatului, indiferent de
poziţiaîn care ne ~om afla, va ii portofoliul de realizări.
In final a~ vrea să Vă urez tuturor succes în ceea ce V-aţi propus, şi să Vă felicit
pe toţi cei care astăzi începeţi mandatul la Consiliul Judeţean Săiaj.
Doamne ajută, mult succes tuturor!
—

-

*

p1 ŢURCAŞ VIRGIL Prefectul judeţului Sălaj
Ii rugăm şi pe dl. deputat Seres Deneş să ne adreseze câteva cuVinte.
—

*

Dl SERES DENES
Dnă viceprim-ministru, die ministru, die prefect, die preşedinte ales, stimaţi
consilieri aieşi, este un moment deosebit în viaţa noastră a săiăjeniior constituirea
Consiliuiui Judeţean Sălaj.
Eu am o vorbă, că politizarea statuiui nu este un scop în sine, este un mijloc de a
crea instituţiile statale, centraie, locale, judeţene pentru a-~i putea realiza programele
politice pe care ţi le-ai asumat. DumneaVoastră, în canipania elecĹorală, fiecare şi
fiecare forma;iune poiitică, V-aţi angajat in faţa electoratului ca in următorii 4 ani să le
reprezentaţi interesele, să puteţi contrihui in bunăstarea acestei comunităţi caie se
—
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numeşte Judeţul Sălaj. Un judeţ care este un judeţ mic, un judeţ sărăcuţ, la început,
doşi so mai spunea că Si înseaiiuiă “sătac jLI(Ieţ” uare era constituit din 3 raioane
Zaläu, Şiuileu Silvaiiiei şi Cehu Silvaniei.
Am ajuns astăzi în 2020, să spunom că nu ne este ruşine de judeţtil nosirit, nit ne
este ruşine de munca depusă în eel 10 de ani, prin autorităţile judeţene, autorităţile
locale şi dosigur şi prin parlarnentarii noştri, care şi-au adus contribuţia Ia dezvoltarea
judcţului.
Sigur ca, Consihul judeţean ca şi entitate în ţară, are un program bine stabilit,
dumneavoastră, consilierii o să-l stabiliţi de Ia început, şi încercaţi să cuprindeţi tot ce
aţi scris, să răspundeţi cetăţenilor prin realizarea promisiunilor asumate, asta este 0
chestiune foarte importantă. Prin dumneavoastră, ei, îşi pot realiza lucrurile, şi să
eonstruim aici in judeţul Sătaj, o eoinuiiilaĹe ‘lesĹui tic niodeiiiă, cai~ şi a câşligaĹ
identitatea, ca să trăiască bine îii locul îii caie s-a iiăscuĹ.
Este adevărat că suntem înconjuraţi de doi poli dezvoitaţi Clujul şi Bihorul, flu
este numai vina noastră, ci ei au avut wi salt muit mai mare, şi au avut tin începul mult
mai dezvoltat, dar şi noi nc-am dezvoltat şi încercăni să ne putcm integra hi această
dezvoltare generală a ţării, a unităţii Europene. Dezvoltarea judeţului nu se poate
realiza numai prin Consiliul judeţean, ci printr-o colaborare foarte bună cu autorităţile
locale, pentru că aceste entităţi însumate vor putea duce Ia dezvoltarea judeţului
nostru. Colaborarea noastră este foarte bună, zic eu, prin parlamentarii sălăjeni. Eu
felicit vechiul Consiiiu judeţean, pentru activitatea sa, pentru că a încercat cii greu să
îşi ducă Ia îndeplinire sarcinile pe care le-a avut, şi vă doresc tuturor să Iucraţi în pace
şi prietenie, în scopul bine definit al dezvoltării judeţuhui, pentru binele acestor
cetăţeni pe care flecare dintre noi îi reprezentăm.
Eu vă doresc muită sănătate şi succes, să ne întâlnim întotdeauna cu bine, ~i
atunci când vom încheia mandatul, să putem spune cu inima împăcată, că am tacut
ceva pentru Sălaj.
Vă mulţumesc foarte mult.
*

Di. ŢURCAŞ VIRGIL Prefectul judeţiilui Sălaj
Vă mulţumim pentru mcsajcic dumneavoastră.
Dna viceprim-ministru Raluca Turcan, die ministru Lucian Bode, die deputat
Seres Denes, die preşedinte ales al Consiluului judeţean, doamnelor şi domnilor
consiiieri,
Este un moment important pentru judeţul Săiaj, în primul rând doresc să vă
felicit pe toţi cei care aţi fost aleşi în aceste funcţii, responsabilitatca cstc imensă, am
—
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avuĹ 9 rânduri de ale’geri locale pâna acuin, rntotdeauna ştim Cu toţii că după alegerile
locale se descătuşează aol eiingii, ‘I[)’IŁ Ii(’i pieleiiţii, cetăţenhi suni foarte sensibili, Ia

iiiodul Ia care noi acţionăn”.
Am făcut apel şi cu alte ocazil, şi Ia responsahilitatea partidelor pentru cii ne-am
dent en toţii, ştiţi foarte bine, ca de Ia alegeri locale la alegori locale, să aven-t calităţi
cliii cc in cc iiiai bune ale consiliilor locale dar şi a Consiliului judeţean. In ceca cc
priveşte Consiliul judeţean avem 17 consilieri noi, care îmbracă pentru prima oară
această haină, de aleşi locali. Ideea de colaborare este foarte bună, sigur că până la
urmă trebuie să dispară aceste bariere politice să ne comportăm ca şi o echipă, totul în
slujbajudeţului Sălaj. Die deputat Seres, aţi aminit ceva de judeţui Sălaj, vreau ~i eu să
am o replica. să ştiţi că judeţul Sălaj are o încărc.ătură simholică foarte mare. Să flu
uitäm cc a reprezentat judeţul Sălaj în istojia popoiului Iotiiâli de la Simian Băinuţiu,
Oh. Pop de Bäseşli, Iuliu Maniu, Coineliu Coposu, încărcatura este foarte puternica, şi
atunci când vine vorba de sălăjeni, Sălajul trebuie să aibă o rezonanţă foarte puternică
în memoria conştiinţei naţionale.
Vreau să vă felicit şi eu mncă o data pentru inandatele dobândite, şi sunt convins
că vom reu~i să depăşim aceste bariere chiar şi de către parlamentari. Sunt convins că
după alegerile care vor urma există capacitate de dialog, încât parlamentarii partidelor
politice să poată să stea Ia masă şi să pună pe primul plan interesul judeţului Sălaj.
Felicitări ~i mult succes!
*

Dl. ŢURCAŞ VIRGIL Prefectul judeţului Sălaj
Prin Ordinul nr. 411 din 27.10.2020 al Prefeetului Judeţului Sălaj a fost
convocată şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliuiui Judeţean Sălaj pentru
data de 30.10.2020, ora 14:30, întrucât din numărul total de 30 consilieri judeţeni
stabilit prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj nr.229 din 14.07.2020 pentru Consiliul
Judeţean Sălaj, an fost validaţi prin sentinţele civile ale Tribunalului Sălaj un număr de
27 consilieri judeţeni declaraţi aleşi şi 3 supleanţi.
Din cei 30 consilieri judeţeni validaţi sunt prezenţi 29 consilieri judeţeni,
lipseşte nemotivat dl consilier Florian Florin, conform listei de prezenţă confirmată de
secretarul general al judeţului.
In conformitate cu prevederile art. 172 raportate Ia cele ale art. 116 alin.( 1) din
OUG nr.57/2020, en modificările şi completările ulterioare, şedinţa privind ceremonia
de constituire este legal consĹituită şi îşi poate începe lucrările.
Ii rugăm pe secretarul general al judeţului să ne precizeze care este eel mai în
vârstă consilier, precum şi dci dintre cei tiiai litieri.
—
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Dl. VLAICU COSMIN RADU SecieLai geneial aljudeţului
Bună ziua, doamnelor şi domnilor
Potrivit prevederilor art. 116 alin.(4) coroborate cu prevederile art. 172 din 01 IG
nr.57/2020, cii modificările şi completărite ulterioare, lucrările şedinţei privind
cerernonia de constituire sunt conduse de ccl mai în vârstă consilier judeţean asistat de
2 consilieri judeţeni dintre cei mai tineri.
In urma verificărilor datelor de stare civilă ale consilierilor judeţeni aleşi şi
validaţi, reiese că cel mai în vârstă dintre dumneavoastră este dl Berek Ştcfan, pe care
îl invit să preia conducerea Iucrărilor şedinţei de astăzi, asistat de către dl. Borna Mihai
Bogdan şi dl. Ardelean Cosmin Vasile, cei mai tineri consilieri.
—

-

*

Dl. ţURCAŞ VIRGIL —Piefeclul judeţului Sălaj
Îi invit pe domnii consilieri să ia bc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor
şedinţei.
*

Dl. BEREK ŞTEFAN, preşedinte de vârstă
Doamnelor şi domnilor consilieri
Pentnz şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Sălaj, vă
propun următoarea modalitate de depunere a jurămintelor:
1. de către consilierii judeţeni aleşi ~i validaţi, în ordine alfabetică;
2. de către preşedintele consiliului judeţean validat.
II rog pe domnul secretar general al jude;ului să confirme rămânerea definitivă a
încheierilor de validare a mandatelor, atât pentru consilierii judeţeni cât şi pentru
preşedintele consiliului judeţean.
*

Dl. VLAICU COSMIN RADU, secretar general al judeţului
Prin sentinţele civile pronunţate în camera de consiliu de către Tribunalul Sălaj
au fost validate atât mandatul de preşedinte al consiliului judeţean cât şi mandatele a
27 consilieri judeţeni declaraţi aleşi precum şi a 3 consilieri judeţeni supleanţi. Toate
aceste sentinţe au fost comunicate atât Prefectului Judeţului Sălaj, cât şi Secretarului
general al judeţului, şi au rămas definitive ca urmare a neexercitării nici unei căi de
atac şi a expirării termenului de contestare. Ele se regăsesc, pentru persoanele
interesate, pe masa prezidiului.
—

*

Dl. BEREK ŞTEFAN, preşedinte de vârstă
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Mulţumesc.
Invit po domnii consilieri judeţeni aleşi, ale căiw inandaLe aLl fosĹ validate, să
depună jurământul în faţa (“onsiliului.
~‘Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi săfac, cu hună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentn’ hinele locuitorilor Judeţului Salaj lşa sa îmi
ajute L)umnezeu!)

In conformitate cu prevederile art. 116 alin.(9) coroborate cu cele ale art. 172
din OUG nr.57/2020, Cu modificările şi completările ulterioare, consilierii care refüză
să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
Consilierii care au o ala credin;ă decât cea creştină sau care se declară atei, pot
depune jurământul fără formula religioasă.
Îi invit no clomnu consilieri iudeţeni’ (îii oidiiie alfabeĹiçM să dea chile ĹeÄĹului
jurâmântului. cu rnäna stâiigă pe CotisĹiiuUe si ue Biblie, (daca este cazul). S~
semneze I urărnântul.
Ro~ asistenta să se ridice în picioare.
*

Se dă citire textului jurământului de către fiecare consilier judeţean, în ordinea
alfabetică după care se procedează la semnarea lui.
Depun jurământul doamnele şi donmii consilieri judeţeni:
1.

ALEXA JOAN

PNL

2.

ARDELEAN COSMIN

3.

ARDELEAN CHEORCI-JE

PSD

4.

ARDELEAN NICOLAE

PNL

5~

BEREK STEFAN

6.

BIRSAN CRISTIAN-CLAUJMU

PNL

7.

BLAGA DUMITRU

PNL

8.

BOGYA ANNAMÁRIA

9•

BORNA MIHAI-BOGDAN

PSD

10.

CHENDE JOAN

PNL

~

CRIŞAN MARIAN- DĂNUŢ

PNL

12.

CRJŞAN MARIANA-DANA

PNL

-

VASIL’E

USR PLUS

UDMR

UDMR
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DARI lOMA
DEMLI≤ ALIN
DIMITRIU ALEXANDRU
FORT CORINA-EMILLĄ

PSD

JEPURE IOAN-VIOI(I’:I,

PNL

IRIMIEA ANCA-MANUEIA

PSD

MAGHIU MARIAN-PAUL

PNL

MONI SÁNDOR

UDMR

OPRIŞ ALIN-FLORIN
PćkNII~;StRG1U

PSD

PAn’ 7’SOIT-IAS7I,Ó

IJI)M11

POP CHEORCHE-IQAN

PSD

PI{UNEAN ALIN

-

COSTEL

USR PLUS

SOJKA ATILA- lOAN
SOUCA VALENTINA-LUCIA
SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU

Domnul Florian Florin flu depune jurământul fund absent nemotivat de Ia
şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Sălaj.
*

Dl BEREK ŞTEFAN, preşedinte de şedinţă
Î1 rog pe dl. Ardelean Cosmin Vasile, să dea citire Incheierii de validare a
mandatului de pre~edinte al Consiliului Judeţean Sălaj, a dlui lancu Sălăjanu Dinu.
Dl ARDELEAN COSMIN VASILE
Dă citire Încheierii de validare a mandatului de preşedinte a! Consiliului
Judeţean Sălaj, a dlui lancu Sălăjanu Dinu.
—

-

-

*

Dl. BEREK ŞTEFAN, preşedinte de vârstă
Ii invit pe domnul preşedinte al consiliului judeţean, a cărui mandat a fost
validat, să depună jurământul în faţa Consiliului, să dea citire textului Jurământului, cu
mâna stân2ă pe Constjtuţje şi pe Biblie., dacă este cazul. şi să semneze iurământul.
Ro&asistęntp să se ridice în nicioare.
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*

Dl IANCU SALAJAM J DINI I
Depuite jurămânlul, după care procedeazä Ia senmarea Iui.
*

DI. BEREK ŞTEFAN, preşedinte de vârstă
Coiilörin prevederilor art.206 din OUG nr.5712019, cu rnodiĺi’ăriie şi
complctările ulterioare, îl invit pe đ-1 secreLar general al judeţului să procedeze Ia
înmânarea eşarfei in culorile drapelului naţional domnului Preşedinte a! Consiliului
Judeţean Sălaj.
*

Dl. VLAICU COSMIN RADU, secretarul general al judeţului
Inrnńnează eşaría domnului pre.şec1itttt~ al Coiisiiiului Judeţeau Sălaj, Diitu laiicu
Sălajanu.
-

-

*

p1. BEREK ŞTEAFAN, preşedintc do vârstă
In temeiul prevedorilor art. 187 alin.(2) teza §nală raportate la prevederile
art.ĺ5O alin.(3) din OUG nr.57/2019, CU modificările şi completările ulterioare,
preşedintele consiliului judeţean după depunerea jurământului intră de drept în
exercitarea mandatului ~i îl invit pe domnul preşedinte a! consiliului judeţean să ia bc
la masa prezidiului.
Dau cuvântul domnului preşedinte al ConsiiiuIui Judeţean Săiaj.
*

Dl IANCU SĂLĂJANU DINU
Bună ziua,
Dna viceprim-ministru Raluca Turcan, dle Ministru al Transporturilor,
In&astructurii şi al Comunicaţiilor Lucian Bode, die deputat Seres Denes, dle prefect,
doamnelor şi domnilor consilieri,
In primu! rând aş vrea să mulţumesc tuturor pentru efortul pe care 1-aţi făcut de
a fi prezenţi astăzi într-o zi deosebit de importantă pentru judeţul nostru, şi pentru noi
fiecare, de a § prezenţi aici alături de noi.
Mă regăsesc astăzi, aici, în faţa dumneavoastră într-un moment foarte important,
fund optimist şi pun de încredere. Incredere care mi-a fost acordată, atât mie cât ~i
dumneavoastră §ecăruia, de către cei care ne-au ales în data de 27 septembrie a.c.
Cu toţii am avut o campanie ekuiuuală caie ne-a ofeiiĹ posibililalea sa tie
cunoaştem alegătorii, să ne cunoaştem concetăţenii, să ne cunoaştem mult mai bine
judeţul, cu problemele şi cu realizările sale. Am promis §ecarc anumite lucruri pe care
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vă îndemn să Ic duceţi la indeplinire, pentru că toţi cetăţenii judeţului Sălaj, îşi pun
încrcdcrca în forţa noastră, în capacitatea noastiă, (It a coiiduce judeţul pentru a ridica
nivolul de trai din jude(uI Sălaj, pentru a ridica bunästarea fiecáruia dintre cetăţenii
judeţului Sălaj, ş’ pentru a asigura sănătate, siguranţă şi performanţă în udeţul Sălaj.
Am a’17it-o Ia începutul acestei şedinţe, pe dna vicopromior Raluca Turcan,
spunându-ne că succesul poaĹe ĺi asigural printr-o muncă de echipä şi prin dialog. Va
asigur că sunt deschis Ia dialog, suntem Consiliul Judeţean Sălaj, reprezentăm
partidele care ne-au inscris in această cursă electorală, dar înainte de toate trebuie să
fim pregătiţi pentru a dialoga, pentru a veni fiecare dintre dumneavoastră, cu propuneri
constructive, cu propuneri responsabile în ceea ce poate însemna dezvoltarea durabilă
a judeţului Sălaj.
Fu, in aceaslă cainpanie eblectolală am putiiiĹ en Ĺiei piiiicipii.
l’rimul este piiiicipiul că, alegăĹoiul esĹe slăpânul alesului şi nu myers.
Astăzi ne con&untăm cu o perioadă foarte dificilă în ceea ce înseamnă siguranţa şi
sănătatea locuitorilorjudeţului Sălaj şi ai municipiului Zalău. Vă anunţ pe această cale,
că prima vizită do lucru pa care o voi face va fi la Spitalul Judeţean Sălaj, pentru a mă
asigura atât pe mine, cât şi pe dumneavoastră, cei care formaţi Consiliul judeţean, că
împreună cu managementul, cu corpul medical de la Spitalul Judeţean Sălaj, vom găsi
cele mai bune soluţii pentru a oferi cetăţenilor siguranţa că suntem în slujba 1, că ne
pasă de toată durerea br, şi de aceea vă îndemn pe toţi dintre dumneavoastră, să fiţi
responsabili, să fiţi mesagerii de care avem nevoie în a responsabiliza, în a pregăti
oamenii, în ceea ce înseamnă lupta cu această pandemie prin Coronavirus.
Al doilea principiu, a fost acela că vom face mai multă administraţie ~i
mai puţină politică. Exact cum vă spuneam şi înainte, vă aştept cu drag pe fiecare
membru al consiliului judeţean, Cu propuneri responsabile, propuneri constructive care
să ne asigure dezvoltarea şi succesul în administraţia judeţeană Sălaj. Vă asigur că nu
ţinem cont de culoarea poliĹică a ideilor, flu ţinem cont de interesele personale a unor
oameni pe criterii politice sau de altă natură, ci ne dorim cu toţii acela~i lucru.
Inscrierea judeţului Sălaj, pe o axă de dezvoltare care să permită după 4 ani de zile, să
spunem cu mândrie că ne-am tacut datoria.
Al treilea principiu, ne obligă pe toţi să muncim cu dăruirc, ~i aşa cum am
mai spus, fiecare prin jurământul pe care I-am f~cut aici, că ne vom aduce tot interesul,
toată priceperea şi cu tot devotamentul pentru binele locuitorilorjudeţului Sălaj.
Domnul prefect, ne aducea aminte de oamcnii importanţi ai acestui judeţ, de
oameni care au realizat lucniri extraordinare pentru judeţul Sălaj. Pentru fiecare este o
mândrie să poată spune că În istoria noastră au fost oameni de stat importanţi în istoria
-

-

-
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României. Istoria ne obligă pe toţi sä lucram în aşa fel încât să ne ridicăm Ia
domnitatea acestor oarneni
Eu stint convins că fiecare dintre dumneavoastră, este responsabil de ceea ce a
jurat aici, şi că îşi va aduce apoitul la bunut mers al administraţiei publice judoţene.
Nit îmi rămâne decât să spun, că luptu politică s a încheiat, flu îmi rămâne decât
sa vă felicit pe fiecare dinire dumneavoastră, pentru rezuitatele obţinuĹe şi pentru
mandatul de consilier pe care 1-aţi obţinut, şi să spunem: “de mâino la muncă”.
Doamne ajută!
*

Dl. BEREK ŞTEFAN, preşedinte de vârstă
Ii invit pe domnut (‘osmin Radii Vlaicu, secretarul general al judeţului, să
pre’ćinte r@glementărite legale piiviiid incoinpatibiliĹăţile şi çuiiĺlicĹul de inĹeiese hi
cazul cuiisilieiikn judeţeiii.
—

*

Dl. VLAICU COSMIN IŁADU, secretaiul geiieial al judeţului
Vă muiţumesc, die preşedinte de şedinţă.
A~ vrea şi eu să-i felicit atât pe dl preşedinte, cât şi pe domnii şi doamnele
consilieri pentni începerea efectivă a noului mandat. Vă doresc mult succes.
Am să fac o prezentare extrem de sintetică, întrucât toate aceste materiale vă vor
§ puse la dispozi~ie, în format electronic, cu ocazia primei şedinţe de lucru. Foarte
important este de reţinut, faptul că în 30 de zile, de la data începerii mandatului de
consilier judeţean, adică din acest moment, aveţi fiecare dintre dumneavoastră
obligaţia de a depune Deciaraţia de avere şi Declaraţia de interese. Pentru a facilita
completarea acestora, vă punem ia dispoziţie tin ghid do completare a acestor
declaraţii, atât pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean cât şi pe emailul personal. De
asemenea ulterior începerii mandatului, există obligaţia §ecărui consilier judeţean care
s-a născut înainte de data de 22 decembrie 1973, să depună acea declaraţie, în sensul
că flu a avut sau a avut, calitatea de iucrător al securităţii sau colaborator al securităţii.
Aceste declaraţii, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.24 din 2008, se trimit
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
-

*

Dl Vlaicu Cosmin Radu, secretarul general al judeţuiui, trece în revistă pe
scurt incompatibilită;ile principale, statuate de Legea 161/2003, pentru füncţia de
preşedinte a Consiliului judeţcan, respectiv pentru fbncţiile de vicepre~edinţi, respectiv
acele incompatibilităţi prevăzute de aceeaşi lege, pentru consilierii judeţeni.
—

*
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Dl. BEREK ŞTEFAN, preşedinte de vârstă
N1u1 ţi tin iiTl,
in procesul verbal al şedinţei de azi, prin grija secretarului general al judeţului,
vor fi consemnato niodaliĹäţile de confon-nare cu privire Ia condiţiile impuse de Codul
administrativ pentru constituirea consiliului judeţean.
Având în vedere faptul că:
din totalul de 30 mandate do consilieri judeţeni stabilite piiii Ordinul
Prefectului Judeţului Sălaj nr.229/2020,
au fost atribuite şi validate prin sentinţele Tibunalului Sălaj un număr de 27
mandate, şi ulterior 3 mandate de suplenaţi,
sunt prezenţi Ia şedinţa de azi, 29 de consilieri judeţeni validaţi, care au depus
jurărnântul,
esĹe abseni neinoĹival Ia şedinţa de azi, dl Florian Florin, consilier judeţean
validat.
DI. Florian Florin nu a comunicat până la data şi ora şedinţei privind ceremonia
de constituire a Consiliului Judeţean Sălaj existenţa vreunui caz prevăzut de art. 116
alin.(8) teza finală din OUG nr.57/2019, cu completările şi modifkările ulterioare,
care să confirme temeinicia absenţei, fund incidente prevederile art. 118 alin.(5) din
acelaşi act normativ cu privire Ia necesitatea demarării procedurii de validare a
consilierului jude;ean supleant pe listele Partidului Social Democrat.
-

-

-

-

*

Prefectul Judeţului Sălaj, va emite în termen de maximum 3 zile, ordinul
privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de constituire a Consiliului Judeţean Sălaj,
întrucât azi condiţiile art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările ~i completările ulterioare, au fost îndeplinite.
*

Declar închise lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare.

Preşedintc de vârstă,

Secretaru”1~eraI al judeţului,
Dr. VI

“smin—

!

:.

Consilier,
Dc
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