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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 12048 din 28.08.2020
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 28.08.2020 în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean 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
modificările și 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 10:00.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 31 consilieri județeni.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei. Dacă aveți observații la ordinea de zi? Nu sunt.
Supun la vot ordinea de zi.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 31 consilieri județeni.
*
*
*
În unanimitate de voturi a fost adoptată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranță podeț pe DJ 110 km
18+823”.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
nr.60 din 27 iulie 2020 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj
şi Comuna Gârbou pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență
pe drumul județean DJ 108 S, km: 26+555 – 31+669.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al
Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al
Comunei Cristolț şi administrarea Consiliului Local Cristolț.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi
întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj,
pentru perioada de iarnă 2020-2021.
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6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea
numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
9. Proiect de hotărâre privind promovarea spre finanțare prin Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a proiectului integrat de infrastructură
rutieră „Drumul Meseșului”.
10. 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 ordinare din data de
27.07.2020, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există. Nu sunt.
Îl supun la vot.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 31 consilieri județeni.
*
*
*
Dl MARC TIBERIU
1. La primul punct din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Punere în siguranță podeț pe DJ 110 km 18+823”, constatăm existenţa
raportului de avizare al comisiilor de specialitate şi îl invit pe dl. consilier OPRIȘ
ALIN – FLORIN să prezinte avizul comisiilor de specialitate.
*
Dl OPRIȘ ALIN –FLORIN
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 aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Punere în
siguranță podeț pe DJ 110 km 18+823”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 69
*
*

*
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Dl MARC TIBERIU
2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe 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.
*
Dl CSOKA TIBERIU
Prezintă avizul (favorabil) al comisiei de specialitate.
*
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dna CERNUCAN LORENA- DIANA
Pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la deliberare și nici
la vot.
*
Dl MARC TIBERIU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 3o consilieri județeni.
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre rectificarea
bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate
Consiliului judeţean, pe anul 2020.
Se adoptă Hotărârea Nr. 70
*
*

*

Dna CERNUCAN LORENA – DIANA 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
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.60 din 27 iulie 2020 privind
aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gârbou pentru
realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean
DJ 108 S, km: 26+555 – 31+669, constatăm existenţa raportului de avizare al
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comisiilor de specialitate şi îl invit pe dl. consilier RAȚIU VIOREL să prezinte
avizul comisiilor de specialitate.
*
Dl RAȚIU VIOREL
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 Județean nr.60 din 27 iulie 2020 privind
aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gârbou pentru
realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ
108 S, km: 26+555 – 31+669.
Se adoptă Hotărârea Nr 71
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
4. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Comunei
Cristolț şi administrarea Consiliului Local Cristolț, 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.
*
Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului
Judeţean Sălaj în domeniul public al Comunei Cristolț şi administrarea
Consiliului Local Cristolț.
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Se adoptă Hotărârea Nr. 72
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
5. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene,
din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 20202021 constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor de specialitate şi îl
invit pe dl. consilier DOMOKOS FRANCISC să prezinte avizul comisiilor de
specialitate.
*
Dl DOMOKOS FRANCISC
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 aprobarea
Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2020-2021.
Se adoptă Hotărârea Nr. 73
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
6. Trecem la punctul 6 din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.
154 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea numărului de posturi,
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Sălaj constatăm existenţa raportului de avizare al comisiei de specialitate
şi o invit pe dna. consilier SIMONFI MARIA să prezinte avizul comisiei de
specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă avizul (favorabil) al comisiei de specialitate.
*
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 31 consilieri județeni.
*
Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23
decembrie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 74
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
7. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
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 MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la deliberare și nici
la vot.
*
Dl MARC TIBERIU
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 30 consilieri județeni.
*
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. 75
*
*
*
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU nu participă la deliberare și la vot,
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conform articolului 228 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
*
Dl MARC TIBERIU
8. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău, constatăm existenţa raportului de avizare al
comisiilor de specialitate şi îl invit pe dl. consilir DARI TOMA să prezinte avizul
comisiilor de specialitate.
*
Dl DARI TOMA
Prezintă avizul (favorabil) al comisiilor de specialitate.
*
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la deliberare și nici
la vot.
*
Dl MARC TIBERIU
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 30 consilieri județeni.
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 76
*
*
*
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
9. Trecem la punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind promovarea spre finanțare prin Programul Operațional Asistență
Tehnică 2014-2020 a proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul
Meseșului”, constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor de specialitate
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şi îl invit pe dl. consilier URSENTE GHEORGHE
comisiilor de specialitate.

să

prezinte

avizul

*
DL URSENTE GHEORGHE
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
promovarea spre finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică 20142020 a proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 77
*
*

*

Dl MARC TIBERIU
10. Diverse. Dacă sunt probleme? Nu sunt.
Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE,

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Tiberiu Marc
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier
Viorica Ciupe 1 ex

