ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 15621 din 28.10.2020
PROCES VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Sălaj, din data
de 28.10.2020
Dl MARC TIBERIU
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit. b) 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.
199 din 23.10.2020, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă
extraordinară, fiind stabilită desfăşurarea şedinţei ordinare în sistem
videoconferinţă prin intermediul platformei Zoom, la ora 09:00.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 28 consilieri județeni, absenţi fiind
domnii: Gui Gavril, Rațiu Viorel și Gorgan Dorin – Ioan.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă
de ordinea de zi a şedinţei.
Vă supun la vot, doar cu punctul unu, ( retrag punctul 2), respectiv proiect
de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi
serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 28 consilieri județeni.
*

*

*

Dl Rațiu Viorel se conectează la ora 9,04.
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
2. 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 extraordinare de
îndată din data de 13.10.2020, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta –
dacă există. Nu sunt.

Îl supun la vot.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*

*

*

Dl MARC TIBERIU
1. La punctul 1 al ordinii 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 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? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*
Cu 29 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. 92
*

*

*

Dl MARC TIBERIU
Suntem cu siguranță la ultima întâlnire în această formulă, vreau să vă
mulțumesc tuturor pentru contribuția pe care v-ați adus-o în decursul acestor 4
ani și 4 luni de mandat, să apreciez observațiile și valoarea adăugată pe care ați
adus-o la proiectele care au fost supuse în Consiliul județean. O parte dintre
dumneavoastră veți continua și de săptămâna viitoare, o parte dintre noi
rămânem să ne ocupăm și de alte proiecte.
Vă doresc multă sănătate și sper că revederile ulterioare vor fi în același
termen de apreciere reciprocă care au fost și în perioada acestor 4 ani și 4 luni de
mandat, cu bune și cu rele, cu o situație mai specială, cea legată de pandemie și
sperăm că va fi cât mai scurtă și viitorul consiliu să nu aibă dureri de cap legat
de acest subiect, mai mult decât am avut noi.
Într-un cuvânt, vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!
Consilierii județeni (în cor)
“Mulțumim!”

Dl MARC TIBERIU
Domnul secretar general al județului, dorește să facă câteva precizări, vă
rog să-l ascultați.
*
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri județeni!
Vreau să mulțumesc și eu tuturor consilierilor județeni din acest mandat și
să adaug câteva chestiuni importante legat de sfârșitul de mandat al acestui
consiliu. Potrivit legii, fiecare consilier județean are obligația să depună în
termen de 30 de zile de la încetarea mandatului declarația de avere și declarația
de interese la zi. Asta înseamnă că dacă vineri este convocată ședința sau
ceremonia de constituire a noului consiliu, dacă vineri se și constituie consiliul,
începând de vineri își intră în mandat noul consiliu și atunci termenul curge de la
acea dată, deci 30 de zile, începând de vineri, dumneavoastră aveți obligația de
a depune declarația de avere și declarația de interese.
De asemenea, mai avem o rugăminte. Consilierii județeni care aveți
tablete - cu toții aveți- să le predați în termen de o săptămână, inclusiv doamnele
și domnii consilieri județeni care intră într-un nou mandat, pentru a putea fi
verificate și aduse la zi, ș.a.m.d. Colegii de la informatică vă stau la dispoziție
pentru orice formă de sprijin legat de această chestiune. Vă mulțumesc.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Domnule președinte, eu vreau să vă felicit pentru activitatea din acest
mandat, pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră, alături de cei doi
vicepreședinți și faptul că aproape la fiecare ședință de consiliu am aprobat
indicatori tehnico-economici, cred că spune totul de cum s-a dezvoltat județul.
Eu cred că aveți conștiința împăcată că ați făcut totul pentru dezvoltarea
acestui județ. Să fiți sănătos!
Dl MARC TIBERIU
Mulțumesc. Să fim cu toții sănătoși, acesta este cel mai important lucru și
se vede în fiecare zi.
Am încheiat, mulțumesc, multă sănătate!

PREȘEDINTE,
Marc Tiberiu

Consilier
Viorica Ciupe – 1 ex
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