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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 17437 din 18.11.2020
PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean
Sălaj, din data de 18 noiembrie 2020, ora 14,00
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU,
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
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean nr. 222 din 16.11.2020, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în
şedinţă extraordinară de îndată, fiind stabilită desfăşurarea acesteia în sala de
ședință ”Dialoguri Europene”.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 29 consilieri județeni, plus președintele
Consiliului județean Sălaj, absent fiind domnul Alexa Ioan.
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? Mulțumesc.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
În unanimitate de voturi a fost adoptată ORDINEA DE ZI:
1. Depunerea jurământului de către consilierul județean Costinaș
Ovidiu;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj, pe principalele domenii
de activitate.
3. Diverse.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, este înscrisă depunerea jurământului de
către consilierul judeţean supleant, domnul Costinaş Ovidiu, validat prin
Hotărârea Tribunalului Sălaj pe locul devenit vacant ca urmare a constatării
demisiei de drept prin nedepunerea jurământului de către un consilier judeţean
declarat ales şi validat.
*
Invit pe domnul consilier judeţean supleant, al cărui mandat a fost validat,
să depună jurământul în faţa Consiliului.
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(Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor județului
Sălaj. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!)
În 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 refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
Consilierul care are o altă credinţă decât cea creştină sau care se declară
ateu, poate depune jurământul fără formula religioasă.
Îl invit pe domnul consilier judeţean, dl. Costinaş Ovidiu, să dea citire
textului jurământului, cu mâna stângă pe Constituţie şi pe Biblie, (dacă este
cazul), şi să semneze jurământul.
Rog asistenţa să se ridice în picioare.
*

Dl COSTINAȘ OVIDIU
Dă citire textului jurământului după care semnează.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind
stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Sălaj, pe principalele domenii de activitate.
Potrivit dispoziţiilor legale, respectiv ale art. 182 alin.(4), coroborate cu
cele ale art. 124, art.125 şi art.126 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean îşi organizează comisii de specialitate pe domenii de
activitate.
Numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii,
stabilit ca fiind întotdeauna impar, şi modul de stabilire a locurilor ce revin
fiecărui grup de consilieri, precum şi componenţa numerică a acestora este
stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 32/2020 privind aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel:
1. Comisia buget – finanţe şi patrimoniu - 7 membri;
2. Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă –
7 membri;
3. Comisia servicii publice, agricultură, mediu, turism – 5 membri;
4. Comisia învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi
tineret – 5 membri;
5. Comisia dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi monumente - 5
membri.
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În conformitate cu dispoziţiile art.182 alin.(4) coroborat cu art. 124 alin.(1),
(2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi membri ai
comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni.
La stabilirea componenţei nominale a comisiilor propun să se ţină seama
de:
- profesia şi ocupaţia domnilor consilieri;
- necesitatea unui relativ echilibru numeric al acestora;
- componenţa comisiilor să reprezinte spectrul politic al consiliului
judeţean;
- fiecare consilier judeţean trebuie să facă parte din cel puţin o comisie.
Conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Sălaj, cele cinci comisii de specialitate totalizează un
număr de 29 de consilieri.
Precizez că preşedintele şi vicepreşedinţii nu fac parte din comisiile de
specialitate, iar un consilier va face parte din 2 comisii din care una de bază,
urmând ca indemnizaţia de şedinţă să se achite raportat la activitatea desfăşurată
în comisia de bază.
Comisia de bază pentru fiecare din cei 28 de consilieri este considerată
acea comisie în care candidatul a fost propus pentru prima dată şi ales cu
majoritatea necesară.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Rog să faceţi propuneri pentru prima comisie, Comisia buget – finanţe şi
patrimoniu – 7 candidați.
*
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
O propun pe doamna Crișan Mariana – Dana și pe domnul Blaga Dumitru.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Îl propun pe domnul Sojka Atila – Ioan și pe domnul Papp Zsolt – Laszlo.
Dl PANIE SERGIU
O propun pe doamna Forț Corina – Emilia, pe domnul Opriș Alin – Florin
și pe doamna Souca Valentina – Lucia.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.
Propun să fie completate buletinele de vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Rog să faceţi propuneri pentru comisia nr. 2, Comisia juridică,
administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă – 7 candidaţi.
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Îl propun pe domnul Crișan Marian – Dănuț și pe domnul Maghiu Marian
– Paul.
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Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Îl propun pe domnul Berek Ștefan și pe doamna Bogya Annamaria.
Dl PANIE SERGIU
Îi propun pe domnii: Pop Gheorghe – Ioan, Demle Alin și Ardelean
Gheorghe.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.
Propun să fie completate pe buletinele de vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Rog să faceţi propuneri pentru comisia nr. 3, Comisia servicii publice,
agricultură, mediu, turism – 5 candidaţi.
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Îi propun pe domnii: Alexa Ioan și Ardelean Nicolae.
Dl PANIE SERGIU
Îl propun pe domnul Costinaș Ovidiu.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Îl propun pe domnul Moni Sandor.
Dl ARDELEAN COSMIN – VASILE
Îl propun pe domnul Prunean Alin- Costel.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.
Propun să fie completate pe buletinele de vot.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Rog să faceţi propuneri pentru comisia nr. 4, Comisia învăţământ,
sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi tineret – 5 candidaţi.
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Îi propun pe domnii: Dimitriu Alexandru și Chende Ioan.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Îl propun pe domnul Dari Toma.
Dl PANIE SERGIU
O propun pe doamna Irimiea Anca -Manuela.
Dl PRUNEAN ALIN – COSTEL
Îl propun pe domnul Ardelean Cosmin – Vasile.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.
Propun să fie completate pe buletinele de vot.
*
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Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Rog să faceţi propuneri pentru comisia nr. 5, Comisia dezvoltare
urbanistică, lucrări publice şi monumente - 5 candidaţi.

Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Îl propun pe domnul Iepure Ioan – Viorel și Zaharia Marcel – Claudiu.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Îl propun pe domnul Berek Ștefan.
Dl PANIE SERGIU
Îl propun pe domnul Borna Mihai – Bogdan și Panie Sergiu.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.
Propun să fie completate pe buletinele de vot.
*
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cu aceasta, am încheiat cu propunerile pentru comisiile de specialitate.
Rog să fie completate şi multiplicate buletinele de vot.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Fac următoarele precizări:
 Modalitatea de vot este prin înscrierea mențiunii „DA” sau „NU” în
dreptul candidatului pentru care se optează, în coloana
„OPŢIUNEA”.
 După votare, buletinul se împătură şi se introduce în urnă.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Judeţean
Sălaj nr.32/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, numărarea
voturilor se realizează de secretarul general al judeţului, azi înlocuit de doamna
Pop Letiția, director executiv la Direcția juridică și administrație locală, cu
participarea a 3 (trei) consilieri judeţeni desemnaţi ad-hoc.
Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea celor 3 consilieri judeţeni
care să asigure verificarea procedurii de vot şi numărarea voturilor.
*
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Îl propun pe domnul Ardelan Nicolae.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
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Îl propun pe domnul Dari Toma.
Dl PANIE SERGIU
Îl propun pe domnul Pop Gheorghe – Ioan.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Fac precizarea că fiecare membru al consiliului judeţean va primi un
buletin de vot, şi va proceda la exprimarea opţiunilor cu privire la candidaţi în
cabinele de vot, pentru a asigura secretizarea votului, după care, la ieşirea din
cabina de vot, va introduce buletinul de vot completat, în urnă.
*
Dna POP LETIȚIA
Dă citire listei de prezenţă în vederea exercitării dreptului de vot.
*
Se votează.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnilor consilieri desemnaţi, vă rog să procedaţi la verificarea şi
numărarea voturilor.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Are cuvântul doamna Pop Letiția, pentru a prezenta rezultatul votului.
*
Dna POP LETIȚIA
Pentru Comisia buget – finanţe şi patrimoniu, rezultatul votului este
următorul:
Dl Sojka Atila – Ioan
Dna Crișan Mariana – Dana
Dl Blaga Dumitru

- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă, 3 voturi
nule;
Dl Papp Zsolt – Laszlo
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
Dl Opriș Alin – Florin
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
Dna Souca Valentina – Lucia - 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
Dna Forț Corina – Emilia
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule.
Pentru Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de
urgenţă, rezultatul votului este următorul:
Dl Maghiu Marian – Paul
Dna Bogya Annamaria
Dl Crișan Marian – Dănuț

- 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă, 3 voturi
nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă, 3 voturi
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Dl Berek Ștefan
Dl Pop Gheorghe – Ioan
Dl Demle Alin
Dl Ardelean Gheorghe

nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule.

Pentru Comisia servicii publice, agricultură, mediu, turism rezultatul
votului este următorul:
Dl Prunean Alin- Costel
Dl Moni Sandor
Dl Alexa Ioan
Dl Costinaș Ovidiu
Dl Ardelean Nicolae

- 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă, 3 voturi
nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule.

Pentru Comisia Comisia învăţământ, sănătate, protecţie socială,
cultură, sport şi tineret, rezultatul votului este următorul:
Dl Dari Toma
Dl Chende Ioan
Dl Dimitriu Alexandru

- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă, 3 voturi
nule;
Dna Irimiea Anca –Manuela - 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
Dl Ardelean Cosmin – Vasile - 27 voturi “pentru” 3 voturi nule.
Pentru Comisia dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi monumente,
rezultatul votului este următorul:
Dl Zaharia Marcel – Claudiu
Dl Berek Ștefan
Dl Iepure Ioan – Viorel
Dl Panie Sergiu
Dl Borna Mihai – Bogdan

- 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă, 3 voturi
nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule;
- 27 voturi “pentru” 3 voturi nule.
*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Pentru a finaliza procedura de adoptare a Proiectului de hotărâre privind
stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Sălaj, pe principalele domenii de activitate, este necesar ca fiecare comisie de
specialitate în componenţa stabilită prin votul exprimat să procedeze la
desemnarea prin vot deschis a preşedintelui şi secretarului comisiei de
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specialitate.
Rog comisiile de specialitate să procedeze la desemnarea preşedintelui şi
secretarului, în încăperea alăturată, pentru a asigura completarea procesului
verbal de consemnare a rezultatului votului.
Comisiile se retrag, în ordinea stabilită de regulamentul de organizare şi
funcţionare, pentru a întocmi procesul verbal cu rezultatul votului pentru
desemnarea preşedinţilor şi secretarilor comisiilor de specialitate.
*
Se desemnează președinții și secretarii comisiilor de specialitate.
*
1. Comisia buget – finanţe şi patrimoniu;
2. Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă;
3. Comisia servicii publice, agricultură, mediu, turism;
4. Comisia învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi tineret;
5. Comisia dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi monumente.
Procesele verbale se predau domnului președinte al Consiliului Județean.
*
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Doamnelor şi domnilor consilieri, membrii comisiilor de specialitate şi-au
desemnat preşedinţii şi secretarii. Îi voi prezenta pe comisii.
1. Comisia buget – finanţe şi patrimoniu:
- dl Sojka Atila – Ioan
- dna Crișan Mariana - Dana

- preşedinte;
- secretar.

2. Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de
urgenţă:
- dl Maghiu Marian – Paul
- dna Bogya Annamaria

- preşedinte;
- secretar;

3. Comisia servicii publice, agricultură, mediu, turism:
- dl Prunean Alin – Costel
- dl Moni Sandor

- preşedinte;
- secretar.

4. Comisia învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi
tineret:
- dl Dari Toma
- dl Chende Ioan

- preşedinte;
- secretar.
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5. Comisia dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi monumente:
- dl Zaharia Marcel – Claudiu
- preşedinte;
- dl Berek Ștefan
- secretar.
*
*

*

Cu acestea, hotărârea privind stabilirea componenţei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj, pe principalele domenii de
activitate, este adoptată.
Se adoptă Hotărârea Nr. 93
*
*

*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
3. Diverse. Dacă sunt intervenții la Diverse? Nu sunt.
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările
şedinţei, cu precizarea că, ne revedem la ora 15.00 la cea de a doua şedinţă
extraordinară convocată pentru ziua de azi, aceasta organizându-se după
desfăşurarea şedinţei comisiilor de specialitate buget – finanţe şi patrimoniu
și Comisia juridică, administrație publică locală și situații de urgență, care
vor analiza proiectele de hotărâre înscrise în ordinea de zi a şedinţei și vor emite
avizele necesare.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu – Sălăjanu

Ptr. SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
DIRECTOR EXECUTIV,
Letiția Pop

Consilier
Viorica Ciupe- 1 ex

