ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
Nr.17341 din 19.11.2020

PROCHS VERBAL
incheiat in Sedinta extraordinara de indata
a Consiliului Judetean Salaj din data de 18 noiembrie 2020, ora 15,00

DI DINU IANCU , SALAJANU
Stimati colegi,
Doamnelor Si domnilor.
in 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 complet5rile
ulterioare, prim Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr. 223 din 16.11.2020,
a fost convocat Consiliul Judetean Salaj in Sedinta extraordinara de indat5, fiind
stabilita desfasurarea acesteia in sala de Sedinte „Dialoguri Europene".
La Sedinta de azi, sunt prezenti 29 consilieri, plus presedintele Consiliului
Judetean absent fiind domnul consilier Alexa Ioan.

Odata cu realizarea convoc5rii si difuzarii materialelor, ati luat cunostinta de
ordinea de zi a Sedintei.
Supun la vot ordinea de zi.
- Cine este pentru? Multumesc.
- £mpotriva? Abtineri? Nu sunt.
*

Cu un numar de 30 de voturi "pentru" a fost aprobata urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean
Salaj.

2. Proiect de hot5rare privind aprobarea utilizarii partiale a sumelor din
excedentul anilor precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare Si sectiunii de
functionare in anul 2020.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului §i al
institutiilor Si serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2020.
4. Diverse.
*
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
La punctul 1 al ordinii de zi, este inscris Proiectul de hotarare privind
alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Salaj Si il invit pe dl. consilier

Maghiu Marian - Paul

sa prezinte raportul de avizare al comisiei de

specialitate.

DI MAGHIU MARIAN - PAUL
Prezinta raportul favorabil al comisiei de specialitate.

DI DINU IANCU - SALAJANU
Potrivit dispozitiilor legale, vicepresedintii consiliului judetean se aleg cu

votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie.
fn acest sens fac urmatoarele precizari:
I Modalitatea de vot este prim inscrierea mentiunii „DA" sau „NU" in

^dreptul candidatului pentru care se opteaza, in coloana „OPTIUNEA".
I Inscrierea cuvantului „DA" in dreptul a mai mult de doi candidati atrage
nulitatea buletinului de vot.
I Dupa votare, buletinul se impatura §i se introduce in uma.
*

Va rog s5 faceti propuneri.

DI ZAHARIA MARCEL - CLAUDIU
Din partea PNL, il propun pe dl Birsan Cristian -Claudiu;
DI SOJKA ATTILA - IOAN
Din partea UDMR, il propun pe dl Szilagyi Robert -Istvan;
DI DEMLE ALIN
Din partea PSD, il propun pe dl Panic Sergiu;
DI
COSTINAS OVIDIU
I,
11 propun pe dl Chende Ioan;
DI DINU IANCU - SALAJANU
Daca mai sunt Si alte propuneri? Nu sunt.
Daca nu mai sunt Si alte propuneri, rog sa fie completate buletinele de vot.
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
Potrivit prevederilor art.44 alin.(6) din Hotararea Consiliului Judetean Salaj
nr.32/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare §i functionare a
Consiliului Judetean Salaj, cu modificarile Si complet5rile ulterioare, numararea
voturilor se realizeaza de secretarul general al judetului, azi inlocuit cu doamna Pop
Letitia, directorul Directiei juridice Si administratie local5, cu participarea a 3 (trei)
consilieri judeteni desemnati ad-hoc.

V5 rog sa faceti propuneri pentru desemnarea celor 3 consilieri judeteni care s5
asigure verificarea procedurii de vot §i numararea voturilor, sau, cu acordul
dumneavoastra, se pot reconfirma nominalizarile facute in Sedinta anterioara.
*

Se reconfirma nominalizarile: -dl Ardelean Nicolae
- dl Dari Toma
2

-dl Pop Gheorghe -Ioan
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
Fac precizarea c5 fiecare membru al consiliului judetean va primi un buletin de
vot, §i va proceda la exprimarea optiunilor cu privire la candidati in cabinele de vot,
pentru a asigura secretizarea votului, dupa care, la iesirea din cabina, va introduce
buletinul de vot completat, in urna.
*

Se procedeaza la exprimarea voturilor in ordinea listei de prezenta.

Dna POP LETITIA
Da citire listei de prezenta.
*

incepe exercitarea dreptului de vot, conform listei de prezenta.
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
Va rog s5 luati in vedere, faptul ca a fost trecut pe buletinul de vot dl Chende
Ioan §i a fost propus dl Demle Alin.

Dna POP LETITIA
A fost propus dl Chende Ioan.
DI DINU IANCU - SALAJANU
fmi cer scuze.

DI SZILAGYI ROBERT- ISTVAN
Dna director, de ce nu ati spus cine nu accepta candidatura, sa se pronunte?
Dna POP LETITIA
in mod normal cel care este propus, automat trebuie sa spuna "accept" sau "nu
accept".
*

. . .se vocifereza ?n sala de Sedinta.
*

Continua procedura de vot.
*

DI SZILAGYI ROBERT -ISTVAN
Dar daca dl Chende Ioan nu accepta, continuam?
Dna POP LETITIA
Daca dl Chende Ioan nu accepta , putem reface buletinele de vot.
*

. . .se vocifereaz5 in sala de Sedinta.
*

Dna POP LETITIA
in momentul in care se face propunerea, automat trebuie sa spuna cel propus
"accept" sau "nu accept".

DI SOJKA ATTILA - IOAN
Dar, ati intrebat?
3

Dna POP LETITIA
Dar nu trebuie. Se poate vota in continuare Si daca intruneste numarul de
voturi. . . sau putem sa schimbam buletinul de vot sau daca aveti alta propunere din
partea acestei formatiuni politice. . . Refacem buletinele de vot.

Dna SOUCA VALENTINA - LUCIA
Dar deja s-a demarat procedura de vot. Cum sa o oprim acum la jumatate. Deja
sunt persoane care au votat. Este foarte ciudat.

DI DINU IANCU - SALAJANU
Da, va multumim frumos. Sa continue votul.
*

Continua exercitarea votului.
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
Domnilor consilieri desemnati, impreuna cu doamna Pop Letitia, va rog sa
procedati la verificarea Si numararea voturilor.
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
Doamna Pop Letitia are cuvantul pentru a prezenta rezultatul votului.
Dna POP LETITIA
Prezinta rezultatul votului:

- DI BiRSAN CRISTIAN - CLAUDIU

a obtinut 20 de voturi "pentru", 7

voturi "impotriva" Si 3 voturi "mule".

• DI SZILAGYI ROBERT - ISTVAN a obtinut 29 de voturi "pentru" Si 1 vot
„nul".

-DI PANIE SERGIU a obtinut 10 voturi "pentru",18 voturi "impotriva" Si 2
voturi "nule".
- DI CHENDE IOAN a obtinut 1 vot "pentru", 24 de voturi "impotriva" Si 5
voturi "nule".
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
Au fost declarati alesi vicepresedinti ai Consiliului judetean:

- DI BfRSAN CRISTIAN - CLAUDIU Si
- DI SZILAGYI ROBERT - ISTVAN
ii rog sa pofteasca in prezidiu.
*

Se adopta Hotararea privind alegerea vicepresedintilor Consi]iului
Judetean, Si se inmaneaza cate un exemplar al hotararii consiliului judetean.
*

Se adopta Hotararea nr. 94
**

DI DINU IANCU - SALAJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proi.ccf de fro/fir6rc pri.vi.Hd
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aprobarea utilizdrii partiale a sumelor din excedentul anilor precedenti pentru
finantarea sectiunii de dezyoltare Si sec|iunii de func|ionare tn anul 2020, ^11.rrIvit
pe dl. consilier Sojka Atila - Ioan sa prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.

DI SOJKA ATILA - IOAN
Prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate.

DI DINU IANCU - SALAJANU
Daca sunt intrebari, observatii, discutii?

DI POP GHEORGHE - IOAN
Prin lege, Guvemul asigur5 90% din cheltuielile pentru asistenta social5. Care
este motivul c5 este nevoie de o rectificare bugetara din sumele din excedent, in
conditiile in care la inceputul anului cand am aprobat bugetul, Consiliul judetean a

alocat mai mult de 10% din ceea ce ii revine? Si daca ne puteti spune cat a alocat

Guvemul pana acuma pentru asistenta sociala, la nivel de judet?

DI DINU IANCU - SALAJANU
La prima intrebare, este exact ceea ce s-a intamplat Si acum o luna de zile, Stiti
ca ati fost consilier judetean Si atunci, Si Stiti motivele pentru care s-a facut

rectificarea bugetar5 Si alocarea de sume necesare function5rii aparatului propriu Si al
DGASPC.

DI SZILAGYI ROBERT -ISTVAN
Stimati colegi, 1n primul rand vreau s5 va multumesc pentru votul de incredere,

pot sa va asigur ca voi lucra tot a§a cum am lucrat in ultimii patru ani, cu aceeasi
perseverenta.

in ceea ce priveste intrebarea dlui consilier Pop Gheorghe, sigur, am alocat
foarte multi bani pan5 acuma, este vorba de 3,800 mil lei in ultima perioad5. Sigur,
acesti bani, noi trebuie sa ii recuper5m in data de 20 cand Guvemul va rectifica, deci

va fi o rectificare la nivel national, atunci vom recupera acesti bani sau daca nu, noi
'
avem o rezerva din Programul comul Si laptele, plus personalul neclerical pe care il

platim lunar. Acolo avem o rezerv5 de 6 mil lei, la care iarasi dac5 Guvemul ne da
voie sa-1 utilizam, Si atunci putem sa recuperam banii pe care i-am luat din excedent

Si i-am utilizat pan5 acuma. Sa sperin ca una din cele dou5 variante va intra in
vigoare.

DI POP GHEORGHE - IOAN
fntrebarea a fost, de ce trebuie sa alocin mai mult de 10%?
5

DI SZILAGYI ROBERT -ISTVAN
Legea bugetului prevede pe anul 2020, din pacate, un articol care spune foarte
clar, ca toate consiliile judetene care nu au resursele necesare pentru a acoperi
cheltuielile cu asistenta sociala, sunt obligati sa foloseasca banii din excedent,

nu

este o optiune ci este o obligatie conform Legii bugetului pe anul 2020. Acest articol

a fost introdus anul acesta sa speram ca anul viitor nu vom mai avea acest articol,
deoarece cum ati mentionat Si Dvs. nu este normal ca din banii de dezvoltare sa

finantam functionarea. Dar, inca o data, Legea bugetului ne obliga, Si noi nu avem ce
face decat s5 asiguram banii pentru salarizarea personalului din Directia Generala
pentru Protectia Drepturilor Copilului.

DI POP GHEORGHE - IOAN
Am inteles, ati fost vicepresedinte Si ne puteti da un raspuns. Cat a alocat

Guvemul pana acum, din cei 90°/o?

DI SZILAGYI ROBERT -ISTVAN
Din cei 90% , Guvemul a alocat cam 42- 45%.

DI POP GHEORGHE - IOAN
Multumesc.

DI DEMLE ALIN
Am Si eu o intrebare. Nu se putea diminua suma de la Programul laptele Si
comul s5 se dea banii de acolo?

DI SZILAGYI ROBERT -ISTVAN
Din pacate nu. Legea nr.273, Legea finantelor publice locale nu permite decat

daca Guvernul intervine printr-o Ordonanta de Urgenta s5 folosim acesti bani pentru
alte nevoi.

DI DEMLE ALIN
Suntem obligati sa lu5m de la investitii acesti bani?

DI SZILAGY ROBERT - ISTVAN
Da, conform Legii bugetului da, daca avem excedent. Din fericire am avut
excedent. Noi sperin sa recuperam acesti bani, la rectificarea din 20 sau daca
6

Guvemul da Ordonanta de Urgent5 prin care putem folosi acesti bani de la Programul
comul Si laptele sau din alta parte.

DI PANIE SERGIU
Am Si eu o intrebare.

Din ce am observat nu este o suma care se aloca pentru toate cheltuielile pana

la sfarsitul anului 2020, nu?

Dna MARUSCA LEONTINA
Este suma necesara pentru achitarea restului de plata aferent lunii octombrie,

angajatilor de la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

DI PANIE SERGIU
Cat este valoarea necesara pentru a putea sustine toate cheltuielile Directiei
Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului pan5 1a sfarsitul anului, ca sa vedem

daca la o eventuala rectificare bugetara putem reintregi aceste sume, Si sa se

reimpart5 pentru investitiile de care vorbeam.

DI DINU IANCU - SALAJANU
Sumele care au fost solicitate pentru rectificare Guvernului, au fost de
aproximativ 16 mil. lei. Alte intrebari dac5 sunt? Nu sunt.

-

Supun la vot proiectul de hotarare:
Cine este pentru? Mulqumesc.
£mpotriva? Abtineri? Nu sunt.
*

Cu un numar de 30 voturi "pentru", a fost adoptat proiectul de hotarare privind
aprobarea utilizarii partiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor
precedenti pentru finantarea sectiunii de functionare ln anul 2020.
*

Se adopta Hotararea nr. 95
*
**

DI DINU IANCU - SALAJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului propriu al judetului Si al institutiilor Si serviciilor publice
subordonate Consiliului judetean, pe anul 2020, il invit pe dl. consilier Sojka Attila Ioan s5 prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.

DI SOJKA ATTILA - IOAN
7

Prezint5 raportul favorabil al comisiei de specialitate.

DI DINU IANCU - SALAJANU
Daca sunt intrebari, observatii, discutii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotarare:
- Cine este pentru? Multumesc.
- impotriva? Abtineri? Nu sunt.
*

Cu un num5r de 30 voturi "pentru", a fost adoptat proiectul de hot5rare privind
rectificarea bugetului propriu al judetului Si al institutiilor Si serviciilor publice
subordonate Consiliului judetean, pe anul 2020.
*

Se adopt5 Hotararea nr.96
*

DI DINU IANCU - SALAJANU
Daca la punctul "Diverse" sunt probleme?

DI BfRSAN CRISTIAN -CLAUDIU
Vreau sa va multumesc tuturor pentru votul pe care mi 1-ati acordat pentru
aceast5 onoranta functie, care rna Si responsabilizeaza in acelasi timp. Va asigur dle
presedinte, dle vicepresedinte, dnilor colegi, precum Si pe colegii din aparatul de
specialitate al Consiliului judetean, de toata colaborarea mea, de intreaga mea
disponibilitate. Va multumesc.

DI DINU IANCU - SALAJANU
Nemaifiind alte puncte inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile
Sedintei extraordinare de indata.

PRESEDINTH,

DINU IANCU -

JANU

Semneaza pentru
Secretarul G
I al Judetului,
DIRECT
ECUTIV,

IA

lama

