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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 13178 din 18 septembrie 2020
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 18 septembrie 2020, în ședința ordinară
a Consiliului Județean Sălaj
Dl MARC TIBERIU,
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
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 157
din 21.08.2020, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, fiind
stabilită desfăşurarea şedinţei ordinare în sistem videoconferinţă prin intermediul
platformei Zoom, la ora 09:00.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 29 consilieri județeni, absenţi fiind domnii:
Pop Eugen 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.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*

*
*
În unanimitate de voturi a fost adoptată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Sălaj nr.105 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale
serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Zalău;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Sălaj nr. 75 din 28 august 2020 privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord- Vest și Județul Sălaj pentru realizarea
proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” şi a proiectului
“Restaurare Ansamblu Castel Beldy” în cadrul Programului Operațional Asistență
Tehnică 2014 – 2020;
6. Diverse.
*
Dl MARC TIBERIU,
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței de îndată din data de
10.09.2020, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există. Nu sunt.
Îl supun la vot,
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*
*
*
Dnii consilieri județeni Pop Eugen și Big Valentin se conectează la
ora 9,05.
*
Dl MARC TIBERIU
1. La primul punct din ordinea 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 comisiilor de specialitate şi îl invit pe dl.
Consilier CSOKA TIBERIU să prezinte avizul comisiilor de specialitate.
*

Dl. CSOKA TIBERIU
Prezintă avizul (favorabil) al comisiilor de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 31 consilieri județeni.
*

*

*

Cu 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 2020.
Se adoptă Hotărârea Nr. 80
*
*

*
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Dl MARC TIBERIU
2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază
Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, constatăm existenţa raportului de avizare
al comisiei de specialitate şi îl invit pe dl. Consilier DARI TOMA să prezinte
avizul comisiei de specialitate.
*
Dl DARI TOMA
Prezintă avizul (favorabil) al comisiei de specialitate.

la vot.

*
Dl. SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la deliberare și nici
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la deliberare și nici

la vot.
*

*

*

Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru 29 consilieri județeni.
*
Cu 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective
şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr.81
*

*

*

Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Nu participă la deliberare și la vot, conform articolului 228 din Ordonanța
de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
*
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Nu participă la deliberare și la vot, conform articolului 228 din Ordonanța
de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
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*
*

*

Dl MARC TIBERIU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.105 privind aprobarea
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin
Complexul de Servicii Sociale nr.2 Zalău, constatăm existenţa raportului de
avizare al comisiilor de specialitate şi îl invit pe dl. consilier GORGAN DORIN IOAN să prezinte avizul comisiilor de specialitate.
*
GORGAN DORIN IOAN
Prezintă avizul (favorabil) al comisiilor de specialitate.
*
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 31 consilieri județeni.
*
Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.105 privind aprobarea
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin
Complexul de Servicii Sociale nr.2 Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 82
*

*

*

Dl MARC TIBERIU
4. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 75 din 28 august
2020 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 NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Domnule președinte, pentru a evita un posibil conflict de interese, nu
particip la deliberare și nici la vot.
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*

Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 30 consilieri județeni.
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 75 din 28 august 2020 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 83
*
*
*
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU nu participă la deliberare și la vot,
conform articolului 228 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
*
Dl MARC TIBERIU
5. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția de Dezvoltare
Regională Nord-Vest și Județul Sălaj pentru realizarea proiectului integrat de
infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” şi a proiectului “Restaurare
Ansamblu Castel Beldy” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică
2014 – 2020 constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor 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 MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 31 consilieri județeni.
*
*

*
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Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și
Județul Sălaj pentru realizarea proiectului integrat de infrastructură rutieră
„Drumul Meseșului” şi a proiectului “Restaurare Ansamblu Castel Beldy” în
cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020.
Se adoptă Hotărârea Nr. 84
*

*

*

Dl MARC TIBERIU
5. Diverse. Dacă sunt probleme? Nu sunt.
Domnul secretar general al județului, estimează că o să mai avem una
sau două întâlniri în această formulă până la constituirea noului Consiliu județean,
așa că nu am să vă spun foarte multe lucruri astăzi, doar să vă doresc un sfârșit de
săptămână cu sănătăte și ne vom mai revedea cel puțin o dată sau de două ori în
această formulă.

PREȘEDINTE,
Marc Tiberiu

Consilier:
Viorica Ciupe

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

