ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 4396 din 31 martie 2020
PROCES VERBAL
Încheiat în ședința ordinară
a Consiliului Judeţean Sălaj din data de 31 martie 2020
Dl MARC TIBERIU,
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați făcut în ultimele ore, de
a face posibilă o asemenea ședință în condiții mai speciale. Am început demersurile
pentru a achiziționa un soft care să permită desfășurarea ședințelor în acest fel fără
limitare de timp, pentru că astăzi suntem într-o limitare de 40 de minute a acestei
întâlniri. Sper să reușim să ne încadrăm în cele 40 de minute.
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 completările
ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 59 din 24.03.2020, a
fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, iar prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean nr. 65 din 30.03.2020 pentru modificarea
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.59 din 24 martie 2020 privind
convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară, a fost stabilită desfăşurarea
şedinţei ordinare în sistem videoconferinţă prin intermediul platformei Zoom, la ora
10:00, pe baza art.50 din Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
La şedinţa de azi, sunt înregistrați și prezenţi online 30 de consilieri, absent
fiind domnul consilier Ardelean Nicolae.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei. Vreau să lămurim câteva lucruri de la început, am să vă rog
pe președinții sau pe cei care au rapoartele de avizare, să ne transmită doar avizul
pozitiv sau negativ pentru a economisi timp, iar pentru a reuși să ne încadrăm în timp
și modalitatea de votare am să o schimb puțin, și am să vă propun să începem cu
voturile negative și abținerile, considerând că celelalte voturi sunt ”pentru”.
Supun la vot ordinea de zi.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
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*
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din
excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare în anul 2020.
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 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.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj
nr. 104 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și
funcționare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, cu
completările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
7. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru derularea
Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la
bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul
Sălaj şi Comuna Chieşd pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ
108 F, în localitatea Chieşd, km:24+900 – 25+100 și km:28+800 – 29+200.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului judeţean de transport
public de persoane prin curse regulate.
10. Raport cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului judeţean
Sălaj şi a atribuţiilor proprii în anul 2019.
11.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 a Consiliului
Județean Sălaj, din data de 17 februarie 2020, nu fără a discuta eventualele obiecţii la
acesta – dacă există.
Îl supun la vot:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
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*
Cu 30 de voturi ”pentru” a fost aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Județean Sălaj, din data de 17 februarie 2020.
*
* *
Dl MARC TIBERIU
La primul punct din ordinea de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor
precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020, constatăm
existenţa raportului de avizare al comisiei de specialitate. O rog pe dna Chende Livia
să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dna CHENDE LIVIA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dna CHENDE LIVIA
Aici aș avea o singură întrebare, dacă avem o estimare a timpului necesar pentru
achiziționarea ventilatoarelor?
Dl MARC TIBERIU
Noi, am început procedura, și furnizorul ne-a asigurat că va livra ventilatoarele
pe măsură ce reușește să le achiziționeze, într-o perioadă cuprinsă între 3 săptămâni
și 5 săptămâni. Deci, primele ventilatoare vor veni în 3 săptămâni, iar ultimele în 5
săptămâni. Noi încercăm să forțăm în așa fel încât să le livreze cât mai repede, dar nu
vrem să așteptăm ca întreaga gamă să fie aprovizionată, ci pe măsură ce le poate livra
să le livreze și să le facem funcționale.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Muţumesc.
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor
precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 20
*
*

*
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Dl MARC TIBERIU
2. La punctul 2 din ordinea 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. Îl rog pe dl. consilier Csoka Tiberiu, să prezinte
raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl CSOKA TIBERIU
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dna CHENDE LIVIA
Dle președinte, poate ne puteți spune în legătură cu posibilitatea de efectuare a
testării pentru cei bolnavi sau suspecți de boală, Județul Sălaj, poate face așa ceva
prin laboratoarele proprii ale Spitalului Județean?
Dl MARC TIBERIU
Laboratorul Spitalului Județean, deține aparatură încă de anul trecut. Kiturile
pentru testare cu COVID 19 nu sunt disponibile în acest moment. Am început ieri o
altă abordare pentru testare rapidă, există premise ca în 10 zile să putem achiziționa
aparatura și kiturile pentru testare rapidă. Asta înseamnă o utilizare mai degrabă
pentru cazurile care intră în spital și pentru personalul medical. Dar, demersurile
pentru achiziționarea kiturilor sunt în curs, dacă va fi posibil și vom reuși într-o
perioadă rezonabilă să le achiziționăm vom face testări și prin metoda rapidă și prin
metoda mai sigură, prin sistemul PCR.
Dna CHENDE LIVIA
Mulțumesc.
Dl MARC TIBERIU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 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. 21
*
*
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Dl MARC TIBERIU
3. La punctul 3 al ordinii 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, şi constatăm
existenţa raportului de avizare al comisiei de specialitate. O rog pe dna consilier
Simonfi Maria, să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
*
Cu un număr de 30 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. 22
*
*
Dl MARC TIBERIU
4. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj şi constatăm existenţa raportului de avizare al
comisiilor de specialitate. Îl rog pe dl consilier Neaga Florian – Claudiu, să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc.
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 23
*
*
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Dl MARC TIBERIU
5. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 104 din 30 august 2019
privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor
sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, cu completările
ulterioare şi constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor de specialitate. Il
rog pe dl consilier Neaga Florian – Claudiu, să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
Dl NEAGA FLORIAN – CLAUDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 104 din 30 august 2019 privind
aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale
furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, cu completările ulterioare.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 24
*
*
Dl MARC TIBERIU
6. Trecem la punctul 6 din ordinea de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău, şi constatăm existenţa raportului de avizare al comisiilor de
specialitate. O rog pe dna consilier Cernucan Lorena, să prezinte raportul de avizare
al comisiilor de specialitate.
Dna CERNUCAN LORENA
Prezintă raportul de avizare 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.
Mulțumesc.
*
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Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
Dl consilier Neaga Florian – Claudiu nu a participat la deliberare și nici la vot.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 25
*
*
*
Dl MARC TIBERIU
7. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
instituirea unor măsuri pentru derularea Programului anual propriu pentru
acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru
activități nonprofit de interes județean şi constatăm existenţa raportului de avizare al
comisiilor de specialitate. Îl rog pe dl consilier Neaga Florian – Claudiu să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl Neaga Florian - Claudiu
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
instituirea unor măsuri pentru derularea Programului anual propriu pentru acordarea
de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități
nonprofit de interes județean.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 26
*
*
*
Dl MARC TIBERIU
8. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd
pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea
Chieşd, km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200 şi constatăm existenţa
raportului de avizare al comisiilor de specialitate. Îl rog pe dl. consilier Rațiu Viorel
să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl RATIU VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
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Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru
realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd,
km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 27
*
*
Dl MARC TIBERIU
9. Trecem la punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse
regulate şi constatăm existenţa raportului de avizare al comisiei de specialitate. Il rog
pe dl. consilier Dari Toma, să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DARI TOMA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl MARC TIBERIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 28
*
*
Dl MARC TIBERIU
10. Trecem la punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Raport cu privire la modul
de îndeplinire a hotărârilor Consiliului judeţean Sălaj şi a atribuţiilor proprii în
anul 2019.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
*

*
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Dl MARC TIBERIU
11. Diverse
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Dle președinte, vreau să vă mulțumesc că ați fost operativ la rugămintea
noastră de a ne întâlni în acestă formă, și ați văzut că suntem și operativi. Am doar o
întrebare și o sugestie. Începând de la ședința viitoare, dacă va fi în aceeași formă,
participă și presa?
Dl MARC TIBERIU
Da, sigur, nu cred că este o problemă.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Bine, mulțumesc. Nu am alte observații.
Dl CSOKA TIBERIU
Am rugămintea din partea A.T.O.P.-ului; v-am înaintat o solicitare din partea
organelor de ordine publică din Sălaj, privind dotarea cu materiale de protecție. Am
rugămintea să vă aplecați asupra acestei solicitări, având în vedere că aceștia lucrează
în prima linie.
Dl MARC TIBERIU
Încercăm să identificăm toate sursele posibile pentru echipamente de protecție.
Dl GORGAN DORIN
Referitor la același subiect aș vrea să vă aduc la cunoștință, dar probabil și dvs.
știți, există o problemă cu materialele de protecție în rândul medicilor de familie. Eu
consider că este un lucru foarte important pentru că și ei vin în legătură cu pacienții
posibili afectați de acest virus. Problema lor este că nu reușesc să își procure
echipamente. Am intervenit la diverse instituții, la DSP, la farmacii nu mai există de
multă vreme. V-aș ruga dacă există posibilitatea să interveniți pe undeva, să mijlociți
acest lucru. Deci medicii de familie efectiv nu au posibilitatea să își achiziționeze
materiale de protecție.
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Dl MARC TIBERIU
Problema furnizorilor este o problemă generală, și nu a furnizorilor la modul
deschis, ci a furnizorilor care pot să ofere medicamente care sunt acreditate,
omologate și care să prezinte siguranță suficientă, ori aici lucurile sunt mai
complicate. Dar, o să încercăm să vedem în ce măsură putem să acoperim și această
nevoie, cu toate că în opinia mea, Direcțiile de Sănătate Publică ar trebuie să fie cele
care să asigure medicii de familie cu echipamentele de protecție. Dar asta nu
înseamnă că în condițiile în care identificăm surse nu o să venim și noi în ajutorul
medicilor de familie.
Dl MARGIN GABRIEL - ADRIAN
Dle președinte aș dori să vă completez un pic, începând de astăzi lângă Târgul
Lăpuș o fabrică din grupul TABACO a demarat deja confecționarea de măști, Poate
ați putea discuta cu omologul dvs. cu dl Zetea, și să aibă și Județul Sălaj parte din
acele furnituri de acolo. Începând de astăzi se produc și sunt omologate.
Dl MARC TIBERIU
Noi, am luat ieri legătura cu acest furnizor și încercăm să folosim această
variantă pentru aprovizionare. Mulțumesc.
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările
şedinţei ordinare de azi.
PREȘEDINTE,

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Marc Tiberiu
Dr. Vlaicu Cosmin - Radu

Întocmit:
Demle Claudia - Liliana
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