ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 14610 din 13.10.2020

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară
a Consiliului Judeţean Sălaj din data de 13 octombrie 2020

Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN,
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. 187 din 09.10.2020,
a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă extraordinară, fiind stabilită
desfăşurarea şedinţei extraordinare în sistem videoconferinţă prin intermediul
platformei Zoom, la ora 09:00.
Conducerea lucrărilor şedinţei de azi mi-a fost delegată în conformitate cu
prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 52 din 13 martie
2020, datorită absenţei preşedintelui consiliului judeţean. La şedinţa de azi, sunt
prezenţi online 26 consilieri, absenţi fiind domnii Marc Tiberiu, Panie Sergiu, Sabo
Ioan, Iepure Ioan și Big Valentin.
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.
- Mulţumesc!
*
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi
dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului
județean, la 30 septembrie 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din
excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secţiunii de funcţionare în anul 2020.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
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Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea
numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Sălaj.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare
și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“- faza execuție,
finanţat prin POR 2014-2020.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj
nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere,
modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a
cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR
2014-2020.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
8. Diverse.
*
*
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
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
18.09.2020, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există. Nu există.
Îl supun la vot,
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul – verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Sălaj, din data de 18.09.2020.
*
*
La ora 9,06 domnul consilier județean Big Valentin, se conectează. Cvorumul de
prezență devine 27 de consilieri județeni.
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
1. La primul punct din ordinea de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie
2020, constatăm existenţa raportului de avizare al comisiei de specialitate şi o invit pe
dna. consilier Chende Livia să prezinte avizul comisiei de specialitate.
Dna CHENDE LIVIA
Prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
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- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 27 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie
2020.
*
Se adoptă Hotărârea nr.85
*
*
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru
finanțarea secţiunii de funcţionare în anul 2020, 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.
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Înainte de a intra în dezbatere, vă rog să îmi dați voie să fac câteva precizări
legat de folosirea excedentului. După cum știți foarte bine, Legea finanțelor publice
locale, permite folosirea excedentului în trei scopuri: pentru secțiunea de dezvoltare,
pentru acoperirea golurilor de casă, provenite din decalajele veniturilor și cheltuielilor
din secțiunile de funcționare și de dezvoltare și totodată pentru eventuale deficite ale
secțiunii de funcționare și dezvoltare după caz, în exercițiul bugetar. Având în vedere
că Hotărârea Guvernului 426 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale, a apărut în mijlocul anului, ne majorează cheltuielile privind asistența
copilului la o valoare de 54 milioane de lei. Din această sumă, din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate am primit 23 milioane lei, respectiv 42% din
totalul necesar și totodată din bugetul nostru propriu am alocat 19 milioane lei pentru
a acoperi aceste cheltuieli. În totalitate 22% am alocat din bugetul Consiliului
județean. Având în vedere că luna trecută când a fost rectificarea la nivel național,
consiliile județene nu au beneficiat de sumele necesare pentru susținerea cheltuielilor
Centrelor pentru copii și a persoanelor cu handicap, din acest punct de vedere avem
un minus la acest capitol, și sigur, după posibilitățile legale cerem acum să alocăm
1,9 mil lei pentru acoperirea cheltuielilor privind acoperirea salariilor la Direcția
Generală de Protecția Drepturilor Copilului. Din acest punct de vedere, noi, în cursul
anului, am aprobat 2,5 mil lei pentru golurile de casă, din această sumă 1 mil lei
rămân pentru golurile de casă și 1,5 mi lei din excedentul anilor precedenți să alocăm
pentru plata salariilor la DGASPC.
Deci, asta este esența proiectului de hotărâre, vă rog să luați în considerare
înainte de vot, că salariații noștrii de la DGASPC trebuiau să primească salariile în
data de 5.10.2020, acuma dacă aprobăm o să aibă șansa să primească salariile până în
data de 15.10.2020.
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Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 27 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru
finanțarea secţiunii de funcţionare în anul 2020.
*
Se adoptă Hotărârea nr.86
*
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
3. La punctul 3 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 2020, constatăm existenţa raportului de
avizare al comisiei de specialitate şi îl invit pe dl. consilier Opriș Alin – Florin să
prezinte avizul comisiei de specialitate.
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Doresc să fac și aici câteva precizări înainte de dezbatere. Cele mai importante
elemente cum am spus și înainte, sunt acei 1,9 mil lei care sunt cuprinși pentru
salarizarea Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, mai avem prima
tranșă pentru deszăpeziri, pe care am aprobat-o luna trecută, și sigur partea a treia,
cea mai importantă, banii alocați spitalului pentru dezinfectanți, și totodată și pentru a
realiza investițiile pe care le-au dorit, deoarece la începutul anului de la bugetul de
stat, Spitalul județean a obținut 7 milioane de lei. Acești bani trebuie să-i cheltuim
până la sfârșitul anului, trebuie să dotăm Spitalul județean pentru a nu pierde aceste
sume, pentru a nu intra înapoi la bugetul statului la sfârșitul anului.
Avem și un amendament, s-a strecurat o greșeală la anexa nr.1, linia 17 la DJ
108E, limită cu jud. Mararmureș, Ulciug 9+513+500, sunt 4 km nu sunt 3 km, din
acest punct de vedere suma se suplimentează la deszăpezire de la 21 mii lei la 28 mii
lei. Deci este un km în plus.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Dle vicepreședinte, pentru a evita un posibil conflict de interese nu particip la
deliberare și nici la vot.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
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Cu un număr de 26 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 2020.
Dl Neaga Florian – Claudiu nu a participat la deliberare și nici la vot.
*
Se adoptă Hotărârea nr.87
*
*
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
4. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23
decembrie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, constatăm
existenţa raportului de avizare al comisiei de specialitate şi îl invit pe dl. consilier Pop
Gheorghe – Ioan să prezinte avizul comisiilor de specialitate.
Dl POP GHEORGHE IOAN
Prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 27 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23
decembrie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
*
Se adoptă Hotărârea nr.88
*
*
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
5. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la
Spitalul Județean de Urgență Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020,
constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor de specialitate şi îl invit pe dl.
consilier Rațiu Viorel să prezinte avizul comisiilor de specialitate.
Dl RAȚIU VIOREL
Prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Vă rog să îmi dați voie să fac și aici câteva precizări înainte de dezbatere.
După cum știți contractul nostru de finanțare a fost semnat în data de 15 martie
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2019, pe Axa prioritară nr.8. Având în vedere că inițial investiția a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului județean, valoarea estimată a fost de 14,483 mil lei inclusiv
TVA. În procedura de achiziție s-a lansat execuția lucrărilor cu o valoare de 8.958 mil
lei, și comisia de evaluare, având în vedere că nu a avut decât un singur ofertant, a
constatat că această ofertă depășește valoarea inițială cu 9,6%, adică este de o valoare
de 9.826 mil lei. Conform legislației în vigoare, această ofertă era eligibilă și
contractul a fost semnat. Din acest punct de vedere se modifică numai valoarea
contractului pe care noi l-am semnat cu Agenția de Dezvoltare Regională, astfel,
valoarea inițială de la 14,483 mil lei se modifică la valoarea finală de 15 mil lei.
Cerința Agenției Naționale de Dezvoltare Regională este de a aproba o hotărâre încă
o dată pe proiectul în sine, și sigur și pe devizul general. Din acest punct de vedere
cele două proiecte de la punctele 5 și 6 se referă expres la extinderea și dotarea UPU.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Dle vicepreședinte, pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la
deliberare și nici la vot, dar susțin acest proiect, care consider că este foarte important
pentru județul nostru.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Alte observații, dacă sunt? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul
Județean de Urgență Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020.
Dl consilier Neaga Florian – Claudiu nu a participat la deliberare și nici la vot.
*
Se adoptă Hotărârea nr.89
*
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
6. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018
privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la
Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea
promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, constatăm existenţa raportului
de avizare al comisiilor de specialitate şi îl invit pe dl. consilier Dari Toma să prezinte
avizul comisiilor de specialitate.
Dl DARI TOMA
Prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
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Dle vicepreședinte, pentru a evita un posibil conflict de interese nu particip la
deliberare și nici la vot.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018
privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la
Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea
promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020.
Dl consilier Neaga Florian – Claudiu nu a participat la deliberare și nici la vot
*
Se adoptă Hotărârea nr.90
*
*
*
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
7. Trecem la punctul al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău, constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor de specialitate şi o invit
pe dna consilier Cernucan Lorena -Diana să prezinte avizul comisiilor de specialitate.
Dna CERNUCAN LORENA - DIANA
Prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Dle vicepreședinte, pentru a evita un posibil conflict de interese nu particip la
deliberare și nici la vot.
Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
Alte observații, dacă sunt? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău.
Dl consilier Neaga Florian – Claudiu nu a participat la deliberare și nici la vot
*
Se adoptă Hotărârea nr.91
*
*
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Dl SZILÁGYI RÓBERT - ISTVÁN
8. Diverse
Dacă la acest punct sunt probleme? Nu sunt.
Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în ultimii 4 ani,
eu zic că, cu toții am reușit să aducem un plus valoare instituției, Județului Sălaj, sper
să ne revedem. Încă nu știm când se va finaliza constituirea noului consiliu județean.
Procedura este una destul de greoaie față de celelalte proceduri, pe care le-am avut
până acum. Poate că ne vom mai întâlni și în ședință ordinară, dar asta nu este sigur,
dacă nu ne întâlnim, eu vă mulțumesc pentru colaborare, vă mulțumesc pentru tot
sprijinul pe care l-ați acordat Consiliului Județean Sălaj, încât să avansăm într-o
direcție bună.
Vă doresc multă, multă sănătate și mult succes.

Semnează pentru președinte:
VICEPREȘEDINTE,

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

SZILÁGYI RÓBERT – ISTVÁN

Dr. VLAICU COSMIN – RADU

consilier,
Demle Claudia - Liliana
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