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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 8180 din 15.06.2020
PROCES VERBAL
a şedinţei de îndată a Consiliului
Judeţean Sălaj din data de 15 iunie 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. 97 din 22.05.2020, a
fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă de îndată, fiind stabilită desfăşurarea
şedinţei ordinare în sistem videoconferinţă prin intermediul platformei Zoom, la ora
10:00.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 27 consilieri, absenţi fiind domnii: Sabo
Ioan, Ardelean Nicolae, Dari Toma și dna Pocol Olimpia.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
Supun la vot ordinea de zi.
- Cine este pentru? 26 consilieri județeni.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? 1 consilier județean ( dl Iepure Ioan - Viorel).
*
Cu 26 voturi “pentru” și 1 “abținere “ a fost adoptată următoarea ORDINE DE
ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din
excedentul anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale
secţiunii de funcţionare în anul 2020;
2. Diverse.
*
*
*
Dl MARC TIBERIU
1. Avem un singur punct pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre
privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale 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.
*
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Domnul Sabo Ioan se conectează la ședință la ora 10,09.
*
Dl CSOKA TIBERIU
Din partea comisie economice, există un aviz favorabil.
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
Câteva considerente vreau să fac înainte, dar, sigur o să răspund și întrebărilor,
dacă le aveți.
O parte din cheltuielile pe secțiunea de funcționare, și în principal cele legate
de utilități, dezinfectanți, hrană, legate de echipamente, sunt cheltuieli care în acest
moment sunt scadente. Sigur nu toată suma va fi utilizată în cursul lunii iunie.
Acesta este motivul pentru care apelăm la această soluție de a acoperi golurile
de casă din excedent. Întrebări?
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Domnule președinte, dacă ne puteți spune mai explicit, la care categorie de
cheltuieli vă referiți, unde înregistrăm goluri de casă?
Dl MARC TIBERIU
La cheltuielile pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului le-a făcut anul trecut.
Dl MARC TIBERIU
S-a întrerupt, nu știu dacă ați auzit ceea ce am spus.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Nici nu v-am auzit, nici nu v-am văzut de când ați început.
Dl MARC TIBERIU
Bun. Întrebarea a fost legată de cheltuielile care sunt scadente acum și care
justifică această decizie, pentru că aici au apărut cheltuieli suplimentare care nu au
fost estimate la începutul anului și nici nu aveau cum să fie, ele sunt legate explicit de
situația de pandemie. În acest moment aceste cheltuieli care sunt localizate la utilități,
la dezinfectanți, la echipamente, la hrană, sunt undeva la 700 milioane lei.
Suntem în situația de a face această acoperire a golurilor de casă, pentru a
putea plăti această factură scadentă. Vă spuneam că nu toată suma pe care
intenționăm să o utilizăm pentru acoperirea golurilor de casă, va fi epuizată în această
lună, dar am constatat că veniturile realizate au fost mai mici decât cele estimate și în
principal este vorba despre impozitul pe venit ca sursă principală a veniturilor proprii
ale Consiliului județean.
De aceea am apelat la această soluție pentru a acoperi și în perioada următoare
eventualele situații de acest gen.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Am întrebat dacă cele 700 milioane lei sunt în RON sau în bani vechi?
Dl MARC TIBERIU
Nu vă aud deloc.
Dl NISTORESCU RADU – MIHAI
Întrebarea era referitor la sumă, dacă sunt în RON sau în bani vechi?
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Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Ați spus 700 milioane lei, gol de casă.
Dl MARC TIBERIU
700 mii lei.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Ok, nu mai am întrebări.
Dl MARC TIBERIU
Încercăm să ne auzim, cu toate că sistemul nu funcționează.
În afară de domnul consilier Iepure Ioan – Viorel, care a votat abținere de la
început, mai sunt voturi împotrivă, sau abțineri?
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni.
- Abţineri? 1 consilier județean (dl Iepure Ioan – Viorel).
*
Cu 27 voturi “pentru”, și 1 “abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare în anul 2020.
Se adoptă Hotărârea Nr. 43
*
*
*
Dna Pocol Olimpia se conectează la ședință la ora 10,14.
Dl MARC TIBERIU
2. Trecem la Diverse. Dacă sunt probleme? Nu sunt. Ordinea de zi a fost
epuizată, vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE,

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
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