1

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 12795 din 10.09.2020
PROCES VERBAL
al ședinței de îndată a Consiliului județean Sălaj
din data de 10 septembrie 2020
Dl MARC TIBERIU
Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (3) coroborate cu cele ale
art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 168
din 09.09.2020, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă de îndată, fiind
stabilită desfăşurarea şedinţei de îndată în sistem videoconferinţă prin intermediul
platformei Zoom, la ora 10:00.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 28 consilieri județeni, absenţi fiind domnii:
Ardelean Nicolae, Dari Toma și dna Simonfi Maria.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
Supun la vot ordinea de zi.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 28 consilieri județeni.
*
*
*
Domnul Dari Toma se conectează la ora 10,03.
În unanimitate de voturi a fost adoptată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea memoriului justificativ al impactului
asupra dezvoltării economice la nivel județean a proiectului integrat de
infrastructură rutieră „Drumul Meseșului”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea spitalelor din
județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”;
3. Diverse.
*
Dl MARC TIBERIU
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun spre aprobare procesele-verbale al ședinței de îndată din data
de 06.08.2020 şi al şedinţei ordinare din data de 28.08.2020, nu fără a discuta
eventualele obiecţii la acestea – dacă există. Nu sunt.
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Îl supun la vot.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
1. La primul punct din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării
economice la nivel județean a proiectului integrat de infrastructură rutieră
„Drumul Meseșului”, constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor de
specialitate şi îl invit pe dl. consilier RAŢIU VIOREL să prezinte avizul
comisiilor de specialitate.
*
Dl RAŢIU VIOREL
Prezintă avizul (favorabil) al comisiilor de specialitate.
*
Dl MARC TIBERIU
Vreau să fac precizarea, că este o condiție pe care o pune finanțatorul prin
Agenția de Dezvoltare Regională și nu este o inițiativă a Consiliului județean,
aceea de a aviza sau de a aproba prin prin proiect de hotărâre acest memoriu
justificativ.
Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect?
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Ce justificăm aici, domnule președinte, că în afară că se face geografia și
demografia județului, despre impact nu vorbim nicăieri. Ori, impact economic
înseamnă o estimare în lei, iar vis-a-vis de impact, în concluzie are impact pozitiv.
Dl MARC TIBERIU
Dacă vorbim despre impactul direct asupra unei investiții de drum, este
destul de greu de estimat. Aveți acolo un număr de operatori economici care
funcționează în localitățile care vor beneficia de această investiție, ca și orice
investiție rutieră ea produce efecte economice indirecte.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, dar nu trebuie să
justificăm, că doar toate drumurile vrem să fie asfaltate, nu trebuie să justificăm
asta, este o chestiune de bun simț. Mi se pare acest document justificativ inutil.
Dl MARC TIBERIU
Vă repet, este o condiție a finanțatorului, pot fi de acord cu dumneavoastră
că putea lipsi și în alte situații a lipsit, de data aceasta îl cere și cred că nu ne
încurcă cu nimic dacă îl aprobăm, dimpotrivă este una dintre condițiile de
finanțare. Dacpă mai sunt întrebări? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
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*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării
economice la nivel județean a proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul
Meseșului”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 78
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente
necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”, constatăm existenţa
raportului de avizare al comisiei de specialitate şi îl invit pe dl. consilier CSOKA
TIBERIU să prezinte avizul comisiei de specialitate.
*
Dl. CSOKA TIBERIU
Prezintă avizul (favorabil) al comisiei de specialitate.
*
Doamna Simonfi Maria se conectează la ora 10,10.
*
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Am mai multe întrebări, domnule președinte. O să votez proiectul de
hotărâre, fără probleme, dar doresc niște explicații. Dacă este vorba de scopul în
sine a proiectului, este ok, este nevoie de această treabă și poate trebuia făcută mai
demult. Am definit în anexa 1, toate serviciile și produsele pe care le achiziționăm.
Întrebarea mea este de ce trebuie atâtea persoane retribuite pentru o achiziție?
Pentru că asta facem, un proiect tehnic sau de altă natură. Manager de proiect care
este plătit o dată pe lună cu 90 lei, o dată cu 1912 lei. A doua persoană, responsabil
cu comunicarea, cu retribuții variabile de la o lună la alta, asistent manager,
responsabil financiar, responsabil achiziții, responsabil tehnic, reprezentant al
spitalului, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt persoane în această
comisie. Nu înțeleg ce pot să facă, în afară de o comisie de achiziții și una de
recepții a achizițiilor la cele două spitale, nu este nevoie de oamenii aceștia
retribuiți. Nu înțeleg de ce îi punem acolo, numai ca să fie, cu salariile pe care le
au, nici nu sunt cuantificate, și de ce sunt variabile de la o lună la alta?
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În al doilea rând, noi achiziționăm produse pentru combaterea sau tratarea
covidului. Nu înțeleg ce legătură are poziția 70 și 73 cu poziția 8 din anexa 1 care
se referă la masă de ginecologie și masă pentru operații ginecologice, eu știu că
avem probleme cu covidul și nu cu alte zone de impact. Nu mai înțeleg la poziția
42, avem mască cu 3 pliuri la un preț unitar de 2,49 lei pentru spitalul Zalău de ce
la poziția 85 avem același produs cu 2,79 lei pentru spitalul din Șimleu Silvaniei.
De ce cumpărăm măști diferite pentru Zalău și Șimleu, nu înțeleg care este
diferența pentru că produsul este cu același cod?
Nu mai înțeleg de exemplu la poziția 104, realizarea a trei panouri temporare
care nu știu ce înseamnă de la 3 mii 600 lei bucata, mi se pare că sunt electronice,
dacă sunt temporare. Sunt câteva lucruri acolo care nu mă deranjează pe mine, dar
oricum banii aceia pe care îi luăm sunt tot fonduri publice, domnule președinte,
chiar dacă vin de la Uniunea Europeană.
Dl MARC TIBERIU
Legat de echipa de proiect, orice proiect cu finanțare externă presupune o
echipă de proiect care să fie din domeniile pe care le-ați și enumerat, juridic,
specialiști în achiziții, o parte dintre aceste cheltuieli sunt de fapt niște sporuri
pentru activitatea pe care ei o primesc pentru activitatea pe care o desfășoară.
Vreau să vă spun că oportuinitatea de finanțare prin programul operațional
infrastructură mare pentru aceste echipamente medicale și alt gen de echipamente,
inclusiv cele pentru protecția personalului care lucrează fac parte dintr-o listă care
a fost agreată de Ministerul Sănătății și care conține echipamentele pe care
Organizația Mondială a Sănătății le-a considerat ca fiind în legătură cu evitarea și
tratarea pacienților care suferă de această afecțiune, respectiv infectarea cu SarsCov-2. O parte dintre aceste echipamente și aici apare diferența de preț, au fost
deja achiziționate și ele sunt eligibile la recuperarea contravalorii lor prin acest
proiect, de aici și diferențele de preț, ele au fost cumpărate încă de la începutul
pandemiei, iar o parte din ele sunt în curs de achiziție. Vreau să spun că...
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
La noi la firmă s-a făcut licitație și s-a câștigat și le-am luat cu 29 de bani,
aici sunt cu 2 lei 49 și 2 lei 78. Toate au fost achiziționate sau mai sunt în curs de
achiziție?
Dl MARC TIBERIU
Gândiți-vă la situația că o parte dintre echipamentele de protecție au fost
cumpărate în primele zile după apariția pandemiei, sigur că acum prețurile sunt
altele decât au fost atunci. Acesta este motivul pentru care valorile sunt diferite.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Sunt de acord cu explicația, nu am știut de aceea am întrebat.
Dl MARC TIBERIU
Deci, o parte sunt cuprinse în această listă echipamente medicale și
echipamente de protecție care au fost achiziționate sau care sunt în curs de achiziție
și sunt în jur de 20 de proceduri care au fost sau sunt în curs de finalizare, nu este
o singură licitație. Mai mult, sunt după cum ați spus echipamente care au fost
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achiziționate de toate cele trei spitale care se califică pentru acest proiect atât
spitalul din Zalău, cât și Șimleu și Jibou, care se califică pentru acest proiect. Este
o oportunitate de a recupera o parte din contravaloarea acestor echipamente
medicale de echipamente de protecție care au fost achiziționate până acum sau
urmează să fie achiziționate în viitor, pentru că unele sunt în procedură și care nu
au fost finalizate.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Mesele ginecologice sunt legate de această achiziție? Am o problemă cu
apariția acestora în această listă.
Dl MARC TIBERIU
Există posibilitatea ca o persoană care are nevoie de tratament ginecologic să
fie infectată cu Sars-Cov-2 și atunci problema se complică. Noi nu discutăm doar
de cazurile în care afecțiunea de bază este cea a infectării cu Sars-Cov-2, ci de
toate cazurile cu afecțiuni asociate și care trebuie tratate. Sunt multiple cazuri de
tratamente ginecologice și chiar de nașteri care au avut loc în această perioadă cu
persoane care au fost infectate.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Da, dar atunci ar trebui să ne gândim și la doctorii stomatologi, orl-iști, să le
cumpărăm echipamente pentru că și celelalte afecțiuni pot să fie simultane cu
acestea.
Dl MARC TIBERIU
Fiecare spital a cuprins în listă tot ceea ce era eligibil, prin urmare cred că e
treaba medicilor și a celor care manageriază spitalele să aleagă din lista pe care vam spus la început că a fost agreată de Ministerul Sănătății și care a fost elaborată
de Organizația Mondială a Sănătății pentru acestea. Mie, de exemplu, mi s-ar fi
părut că și aparate mai sofisticate, mai complicate de natura computerului tomograf
sau a RMN-ului, puteau fi eligibile, pentru că și în situații de genul acesta este
nevoie de investigații mai complicate, dar ele lipsesc, prin urmare nici nu le-au
cuprins.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Și panourile acelea temporare, ce reprezintă?
Dl MARC TIBERIU
Nu știu exact ce înseamnă, o să mă interesez și o să vă dau un răspuns
punctual, nu știu chiar fiecare element din listă.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Bine, mulțumesc. Și eu am proiecte pe fonduri europene și echipa de proiect
în care eu sunt manager de proiect, este compusă din 3 oameni.
Dl MARC TIBERIU
Eu cred, dar aici situația este mai complicată, sunt 3 spitale, sunt o mulțime
de echipamente și de repere care au fost achiziționate de-a lungul timpului. Ați
văzut că sunt peste 143 de repere, ele trebuie verificate, nu este atât de simplu
principiul rambursării, realizarea unui asemenea proiect și cred că nu este exagerat
ca și număr, pentru că atunci când cumperi un produs este mai simplu, dar când
cumperi o gamă atât de diversă de produse este mai complicat.
Dacă mai sunt întrebări? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
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- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 30 consilieri județeni.
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente
necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 79
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
3. Diverse. Dacă sunt probleme? Nu sunt.
Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc
implicare.

PREȘEDINTE,

pentru

participare

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Marc Tiberiu
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier:
Viorica Ciupe

și

