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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 17786 din 27 noiembrie 2020
PROCES VERBAL
al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean Sălaj,
din data de 27 noiembrie 2020
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
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.
223 din 16.11.2020, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă
extraordinară de îndată, fiind stabilită desfăşurarea acesteia online, prin
intermediul platformei Zoom.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 29 consilieri județeni, plus președintele
Consiliului județean, absent fiind domnul Prunean Alin – Costel.
*
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? 30. ( 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean).
- Mulţumesc!
*
*
*
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 aprobarea organigramei şi statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău;
3. Diverse.
*
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun
spre
aprobare procesele-verbale ale ședințelor
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extraordinare de îndată din data de 18.11.2020, nu fără a discuta
eventualele obiecţii la acestea – dacă există. Nu sunt.
Le supun la vot,
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 30. ( 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean).
- Mulţumesc!
*
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor
publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 şi o invit pe dna.
consilier CRIȘAN MARIANA - DANA să prezinte raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
*
Dna. CRIȘAN MARIANA - DANA
Prezintă raportul de avizare (favorabil) al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 30. ( 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean).
- Mulţumesc!
*
Cu 30 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. 97
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău, îl invit pe dl. consilier DARI TOMA să prezinte raportul de
avizare al comisiei de specialitate.
*
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Dl DARI TOMA
Prezintă raportul de avizare (favorabil) al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 30. ( 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean).
- Mulţumesc!
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 98
*
*
*
Dl Prunean Alin – Costel se conectează la ora 9,08.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. Diverse. Dacă sunt probleme?
*
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, o mică intervenție. În proiectul de hotărâre pe care
l-am votat acum, în referatul de aprobare avem menționat prelungirea
programului de lucru până la orele 22. Corect? Ca și expunere de motive, dacă o
să vă uitați în referatele de specialitate și referatul de aprobare, aș vrea să vă
întreb...
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Așa propune spitalul, domnule!
Dl PANIE SERGIU
Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, la prelungirea acestui program,
înseamnă că pacienții sau bolnavii care vor fi primiți la spital vor putea să-și
facă analizele până la orele 22? Dacă nu putem avea un răspuns acuma, nu este
nici o problemă.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule Panie, ca să înțeleg ce vreți să spuneți dumneavoastră, ce
legătură are pacientul cu programul doctorilor?

4

Dl PANIE SERGIU
Dumneavoastră în proiectul de hotărâre menționați prelungirea
programului de lucru, ca și motiv suplimentar. Este o.k.? Eu vă întreb: până la
orele 22 se pot face analize la laborator sau să se preia analize?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Deci, se lucrează. Programul de preluare a fost stabilit și a fost publicat și
oamenii știu în ce interval se lucrează, este vorba de prelungirea programului
pentru analize. Pentru că până acuma s-a stat ca să se poată prelucra analizele,
oamenii au stat peste program, de aceea se propune prelungirea programului,
pentru că știți foarte bine că și în organigramă am cerut suplimentarea posturilor
deoarece am ajuns la performanța în care putem să facem 600 de teste/zi. Dar
asta înseamnă și timp, pentru că testele nu se fac într-un timp mai scurt sau mai
lung, ci există un cadru clar un orar clar în care se pot face analizele, de aceea sa dorit prelungirea programului de lucru la laborator. Programul cu pacienții
rămâne neschimbat și a fost publicat de către cei de la spital.
Dl PANIE SERGIU
O.k, am înțeles și mai am o întrebare. Modalitatea de angajare pentru
posturile care s-au suplimentat, se va face prin concurs sau printr-o angajare
directă?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Este vorba despre managementul spitalului. După cum știți, doamna
manager este în concediu de boală, urmează să discutăm cu doamna directoare
medicală și să stabilim toate aceste detalii, conform legii.
Sunt posibilități de a ocupa posturile prin concurs și ar fi cel mai potrivit,
dar sunt și nevoi prin care se pot angaja acuma pe perioadă determinată.
Noi ne-am dori prin organigramă, acuma, să angajăm pe perioadă
nedeterminată, deci prin concurs.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc frumos, domnule președinte!
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cu mare drag.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Aceeași întrebare am pus-o și eu în momentul în care comisia mea, cea
de sănătate, a dezbătut această problemă și mai am și eu o singură întrebare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mi-ar fi plăcut să fie întrebarea înainte de a vota.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, considerați-le că sunt la “Diverse”, pentru că nu cred
că o să fie nici o problemă.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule Panie, dacă tot avem proiecte de hotărâri și eu v-am cerut
obiecțiuni sau discuții, e permis să le vorbim, doar nu este interzis chiar ne
bucurăm, pentru ca lucrurile să se facă cum trebuie și oamenii să voteze în
cunoștință de cauză.
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Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Întrebarea mea era, pe lângă cele trei secții menționate de dumneavoastră
și anume: Pneumologie, ATI și Boli Infecțioase, la care veți suplimenta locurile,
mă rog, fiecare cu un număr de asistenți care ne-a fost menționat de
președintele comisiei pentru sănătate, de exemplu în cunoștință de cauză vă spun
că la neonatologie este o mare problemă. De ce nu s-a dezbătut și această secție?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Pentru că există un referat de specialitate și o cerere din partea spitalului
și urgențele deocamdată le-au stabilit pentru pneumologie și infecțioase. Se
lucrează de foarte multă vreme și problemele pe care ni le-a impus această
pandemie, acolo sunt încăperi foarte mari, pe câte un asistent. O asistentă
lucrează actualmente la 20 de paturi la pneumologie și la infecțioase. Nu știu
dacă alte secții de la spitalul județean mai au o astfel de încărcătură.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Vreau să vă aduc la cunoștință că în secția neonatologie, există două
asistente. Una care rămâne pe salon cu toți copiii, cu toate administrările de
medicamente și una care pleacă la sala de nașteri. Vă închipuiți că dacă există
20 de copii nou născuți într-o secție și ea rămâne singură cu acei 20 de copii,
acele 30 de minute sau 40 sau poate o oră cu o naștere, nu este un lucru exact,
lucrurile nu sunt atât de roz.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Doamna Irimiea, eu am fost de șapte ori la spitalul județean și le-am
promis medicilor și le-am recomandat să țină minte un singur lucru, m-am dus
să iau la cunoștință de problemele cu care se confruntă dumnealor și le-am spus
foarte clar și i-am asigurat că nu vreau să devin managerul Spitalului Județean
de Urgență Zalău.
Deci, chestiunile acestea trebuie semnalate de către cei în cauză,
managementului spitalului și eventual să ne aducă la cunoștință și nouă, dacă
problemele nu se vor rezolva în timp. Dar, eu cred că avem oameni acolo, sunt
șefi de secție acolo și care pot rezolva aceste probleme cu realitățile cu care se
confruntă. A veni eu președintele Consiliului județean sau oricare dintre noi și a
intra în bucătăria proprie a spitalului județean, nu o să facem altceva decât ce au
făcut cei dinaintea noastră, să se rezolve lucrurile la nivelul la care nu trebuie să
se rezolve. Aici trebuie să vină cu raport de specialitate, oamenii care sunt în
cauză și părerile noastre să fie argumentate cu acte. Și eu am primit destule
sesizări telefonice sau directe, dar întotdeauna trebuie să avem responsabilitatea
necesară să venim cu acte doveditoare și să întrebăm managerii acelor secții și
managerul spitalului care dispune aceste lucruri.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Această atribuție vi se datorează dumneavoastră. Eu v-am adus la
cunoștință un lucru real și vi l-am adus la cunoștință în speranța în care
dumneavoastră ca și președinte al Consiliului județean și omul care gestionează
din punct de vedere financiar această instituție...
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Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu gestionez eu din punct de vedere financiar, sunteți în eroare. Eu sunt
ordonator de credite, Consiliul județean Sălaj, gestionează financiar și Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate. Vă rog, eu nu gestionez, eu nu aduc bani de
acasă. Vreau să înțelegeți că politicul nu dă bani spitalului, politicul gestionează
resursele noastre, ale tuturor românilor, prin care finanțăm serviciile medicale.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Eu am înțeles că 50% din banii pe care spitalul îi obține sunt din partea
consiliului județean. Vă rog să mă contraziceți dacă...
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Este fals. Dar nu vreți dumneavostră să veniți să vă explic în particular,
împreună cu directorul economic și secretarul general al județului, să nu-i mai
ținem acum pe domnii consilieri județeni care probabil au și alte lucruri astăzi și
să vă lămuriți în acest sens. De ce vă spun asta: eu am promis în campania
electorală că o să fac mai multă administrație și mai puțină politică. Deja intrăm
în chestiuni politice și de aceea vă propun ca să vă puteți documenta...
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Dacă deficitul de personal din secția neonatologie, dezbaterea acestui fapt
considerați dumneavoastră că este un lucru politic, atunci îmi pare rău.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mă bucur dacă vă pare rău, pentru că ar fi bine să primim sesizări, să
primim informări scrise, ca să putem lua măsuri, să nu facem și noi cum face
societatea românească vâlvă din orice. Pe mine mă preocupă foarte mult întreaga
activitate a Spitalului județean și consider că nu trebuie să luăm noi în ședință
poziție față de o secție sau de alta, ci să discutăm la fața locului cu cei care sunt
în drept și se ocupă de lucrurile acestea.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Ăsta este singurul lucru pe care ni-l dorim din partea dumneavoastră. În
momentul în care mergeți la Spitalul județean, să cereți exact situația secției de
neonatologie, pe care o cunosc întocmai, pentru că sunt medic de familie și știu
foarte bine cum sunt externați copiii de acolo.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mă bucur că știți și aș vrea să știu dacă au mai existat astfel de probleme
înainte de a fi eu președintele Consiliului județean Sălaj.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Așa este, au existat dintotdeauna.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog să-mi spuneți dacă ați luat vreodată poziție în acest sens.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Eu sunt la primul mandat și cu siguranță aș fi luat, indiferent de culoarea
politică în care aș fi fost.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Bine.
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Dna CRIȘAN MARIANA – DANA
Dacă-mi permiteți, o intervenție legată de buget. Înainte am avut comisia
economică și acolo am făcut o solicitare, să ne întâlnim în cursul lunii
decembrie, comisia, cu directorul economic, pentru că din toate discuțiile
ajungem la buget. Dacă mai dorește și altcineva, sau toți consilierii județeni,
poate ar fi bine să avem o întâlnire și să lămurim anumite lucruri pe buget. Cine
dă banii, că nu-i dă președintele Consiliului județean, să vedem cum îi dăm și să
înțelegem lucrurile acestea.
Dl DEMLE ALIN
Doamna Crișan, dumneavoastră aveți o comisie acolo, sunt rapoartele și
proiectele de hotărâri care vin la dumneavoastră în comisie și nu comisia le face.
Dna CRIȘAN MARIANA – DANA
Înțeleg foarte bine lucrul ăsta, era vorba cum se constituie un buget la
nivelul Consiliului județean. Nu cred că toți consilierii înțelegem asta și dacă
avem întrebări....
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă propun dacă sunt lucruri serioase, vă propun să le discutăm, dacă nu
în particular putem discuta cât vrem noi astfel de lucruri.
Suntem oameni, suntem consilieri județeni, avem o anumită prestanță și
vă apreciez pe toți. Consider că vom lucra foarte bine și lămuririle trebuie să fiedin partea mea sau a oricăruia vrea să le dea- să fie pertinente și obiective și mă
bucur că puneți întrebări, pentru că trebuie să ne informăm și să ne lămurim, cu
ceea ce trebuie să facem aici, în Consiliul județean.
Dacă mai sunt și alte discuții? Nu sunt.
Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi
frumoasă.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu – Sălăjanu

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier
Viorica Ciupe- 1 ex

