RÄPORT DE ACTIVITATE
VICEPREŞEDINTE CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ
ANUL 2019

În conformitate Cu prevederile art. 225 aIm. 2 din Codul Administrativ aprobat prin
O.U.G. 57/20 19, în baza Hotľwâri nr. 94/20 16, prczint următorul raport de activitate.

În anul 2019, am participat Ia 12 şedinţe ordinare şi 4 extraordinare ale autorităţi
deliberative. În destăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea
nr.2 15/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, de Codul Administrativ, precum şi de Regulamentul do organizare
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj, fapt cc a permis iniţierea şi propunerea
proiectelor de hotărâre, formularea do întrebări şi interpelări, exprimări de opinii şi
argumente on amendamente în legătură cu alte proiecte de hotărâre supuse dezbaterii,
precum şi exercitarea votului în cunoştinţă de cauză.
Conform Dispoziţiilor emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, în anul
2019 am fost desemnat pentru a exercita atribuţüle corespunzătoare funcţiei de Preşedinte
pentru 29 do zile..

În calitate de Pre~edinte al Comisiei de Ápărare al Judeţului Sălaj, conform
prevederilor Legii nr. 47712003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului
pentru apărare, ale H.G. nr. 370/2004, ale Ordinul nr. 109/2003, ale Legii nr. 132/1997 ~i
ale Hotărârii ru. 258 din 2016, am organizat ~i coordonat activităţile necesare în vederea
pregätirii teritoriului pentru apărare, întocmirea Planului de activilale anuală al comisiei şi
aproharea acestuia do STPS.

În calitate de Preşedinte al Comisiei Tehnice do Amenajarea Teritoriului ~i
Urbanism, conform Hotărârii nr. 16/2017 am coordonat derularea a cinci ~edinţe,
desrn~urate pe parcursul anului 2019 în care au fost analizate ~i avizate 9 documentaţii, din
care: 3 PUG-un, 4 documentaţii (faza PUZ) pentru obţinerea avizului de oportunitate ~i
2 documentaţii (faza PUZ) pentru obţinerea avizului arhitectului ~ef.
-
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În conformitate cii Dispoziţia nr.228 din 2016 privind atribuţiile de coordonare
intituţională pentru Structura Arhitectului ~ef prezint în continuare activităţile desfăşurate
în cadrul structurii conform regulamentului de funcţionare ~i a prevederilor legale în
domeniu, după cum urmează:
I. Compartimentul autorizatii de construire si disciplina în constructii
Baza le~a1ă: Serviciul do autorizaţi.i şi disciplina în construcţii asigură aplicarea şi
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, Cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologiCe de aplicare a Legii nr.5011991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
Documente eliberate:
certificate do urbanism conform art.6. din Legea nr.50/1991, cu modificările şi
Completările ulterioare este actul de informare prin care autorităţile fac cunoscute
solicitantului inforrnaţiile privind reginiul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi
construcţiilor existente la data solicitării, în deplină corelare cu prevederile planurilor
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora on ale planurilor de amenajare a
teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; stabilesc cerinţele urbanistice care
urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului; stahilesc lista
cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; încunoştinţează
investitorul/solicitantul cu privire Ia obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru
protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului
administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
-

-

-

avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra
proiectului (propunerii) de “Certificat de Urbanism”
conform art.45. din Legea
nr.50/1991, Cu modificările şi completările ulterioare: consiliile judeţene vor organiza, în
cadrul aparatului propriu, structuri do specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în
responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar public cu füncţie do conducere, şefül
compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii in domeniul urbanismului,
amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, şi pentru: avizarea
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi cliberarca certificatcior
do urbanism; întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare; organizarea şi
exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. Strueturile de specialitate
constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tebnică de specialitate, analizează
şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile
pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor
comunelor ~i ora~elor care nu au constituite încă structuri do specialitate, în condiţiile
prevederilor alin.(1) ~i (2), precum ~i ale art.4 alin.(l) lit.e), la cererea acestora.
-

-

autorizaţii do Construire —emise în conformitate cu Legea nr.50/1991, cu
modificările şi completările ulterioare.
-
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Regularizarea taxelor pentruAutorizaţii dc Construirc cmisc conform:
a) Legii nr.50/1991, cu modifícările şi completărilo ultorioare: art.37 alin.(3), la
torminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să rogularizeze
taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii. 0 dată cu regularizaroa taxci provăzute
la alin.(3), beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celolalte cote prevăzute
do loge;
b) Ordinului nr.839/2009, art. 77 (1) la finalizarea lucrărilor do construcţii autorizato,
emitentul autorizaţioi are obligaţia do a rogulariza taxolo şi cotele legale, inclusiv cole
prevăzute Ia art. 70, în füncţio do valoarea finală (rezultată) a investiţiei, susţinută cu
documentele fürnizate do investitor/benoťiciar, în conformilale cu prevederile an. 76 lit, a.
Acte emise în anul 2019
.

.

.

Tipuii do acte cinise
Avize ale structurü do specialitato din cadrul Consiliuh.ii
judoţoan asupra proioctului (propunorii) do “Cortificat do
Urbanism”
Avizo ale structunii do specialitate din cadrul Consiliului
judeţean asupra proiectului (propunerü) do “Autorizaţio
do Construiro”
Autorizaţii do Construiro
Rogularizări autorizaţii
Prolungiro Autorizaţii do Construiro
Prelungiro Certificate do Urbanism
Procos verbal do contravonţio
Total

Nr. do
acte emise

Taxe încasate
(lei)

323

4.825,0

69

17.667,69

16
23
4
6

14.792,86
2.823,0
197,0
3,6

-

-

.

.

41.271,26

Toato actolo au fost oliborate în tormonele stabilite do logislaţia în vigoaro.
Roferitor la controlul în teritoniu privind disciplina urbanistică, Dirocţia Arhitoct ~of
are un program do control co are ca scop îndrumaroa privind activitatoa do urbanism ~i
amenajaroa toritoriului ~i vorifkaroa respectănii logislaţioi în vigoaro cu priviro la
autonizaroa lucrănilor do construcţii, precum ~i idontificaroa construcţiilor rcalizatc fără
autorizaţii do construiro sau cu încălcaroa acostora.
Suplimentar faţă do programul do control stabilit s-au ofoctuat controalo ~i în baza
sosizărilor făcuto instituţioi do către porsoano fizico sau juridico.

În anul 2019 au fost înrogistrate şi soluţionato în tormen legal 5 sesizări/roclamaţii.
Pontru îndopliniroa atribuţiilor co rovin compartimontului roprezontanţii acostuia au
participat Ia rocopţia lucrărilor aforonto obiectivelor pontru care autorizaţiilo au fost omise
do Consiliul Judoţoan Sălaj, sau ca speciali$i în comisiilo do recepţio la solicitarea UAT
urilor din judoţ,.
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II. Compartimentul amenajarea teritoriului si urbanism
Baza le~ală Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, asigură
aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i
urbanismul, cu modifícările şi completările ulterioare, precurn ~i a H.G. 525/1996 privind
regulamentul general de urbanism, cu modifkările ~i completările ulterioare.
-

Direcţia Arhitect ~ef din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj sprijină consiliile locale
în demersul acestora de elahorare/actualizare a planurilor urbanistice generale. Acordă la
cerere asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale pentru asigurarea transpunerii
coerente ~i uniforme la nivelul localităţilor a prevederilor documentaţiilor de amenajare a
teritoriului ~i urbanism aprobate. De asemenea urmăreşte respectarea prevederilor
regulamentului local de urbanism, al planului urbanistic general al comunei, precum şi
actualizarea acestora la expirarea termenului de valabilitate.
-

-

Dirccţia Arhitcct ~cf asigură füncţionarca Comisici tchnicc dc amcnajarca
tcritoriului ~i urbanism, vcrifică documcntaţiilc dc urbanism (PUG, PIJZ, PIJD) depuse
pentru a fi analizate în CTATU în vederea erniterii avizelor de oportunitate ~i a avizelor
arhitectului sef
Situatia Planurilor Urbanistice Generale se prezintă astfel:
Din totalul celor 61 de UAT din judeţul Sălaj, 19 au PUG-un în termen de
valabilitate. Valabilitatea celor 42 PUG-un expirate, a fost prelungită, prin hotărâri ale
consiliilor locale, până la aprobarea unor Planuni urbanistice generale noi, dan nu mai mult
de 31.12.2023 (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr.5 1 din 21 iunie 2018
pentru modificarea art46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea tenitoriului ~i
urbanismul ~i a art.IJ din QUO nr.85/2012 pentru modificarea alin. (V’3) al art.46 din Legea
nr.350/2001 pnivind amenajarea teritoriului ~i urbanismul). Din cele 42 PUG-un cu
valabilitate prelungită doar 2 nu au fost contractate, restul de 40 de PUG-un fund
contractate, la această dată aflându-se în difenite faze de elaborare, respectiv avizare.
Valoarea totală încasată din taxe CTATI I este de 400,00 lei (pentru documentaţii PUZ).

În anul 2019, Ministerul Dezvoltănii Regionale ~i Administraţiei Publice, prin
Contractul nr.68397/17.05.2019 a alocat suma de 195.153,00 lei pentru finanţarea
actualizănii PUG-unIon afenente comunelor Benesat, Bobota, Fildu dc Jos, Ilcanda, Ip,
Măeri~te, Nu~falău, Penicei, Rus, ~ărmă~ag, Surduc, Zalău ~i Zalha. Pe baza proceselor
verbale de recepţie a lucrănilor ~i a devizelor de cheltuieli, s-au întocmit deconturile
justificative pentru lucnănile executate, precum ~i convenţiile cu UAT-unile.
Suma totală plătită la finele anului 2019 a fost de 195.018,55 lei ~i s-a făcut în patru
etape: etapa 1—78.108,22 lei, etapa II 27.732,00 lei, etapa III 29.379,00 lei ~i etapa IV
59.799,33 lei.
—

—

—
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S-au transmis la Ministerul Dezvoltării Regionale ~i Administraţici Publicc,
informaţii privind elaborarea/actualizarea planurilor urbanistice generale pentru toate
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ.
Alte activităti:
Reprezentantul desemnat din cadrul Direcţiei Arhitect şef a participat la şedinţele
săptămânale ale Colectivului de Analiză Tehnică la Agenţia de Protecţia Mediului Zalău,
pentru eliberarea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de rnediu.
Speciali~tii din cadrul Direcţiei Arhitect ~ef au participat la derularea programului
“Protecţia monumentelor istorice grupa B, de pe raza administrativ teritorială a
-

-

—

—

Judeţului SălaJ, aJlată în proprietatea privată a persoanelor Jîzice sau Juridice de drept
privat”.
În anul 2018 a fost semnat contractul de prestări servicii pentru elaborarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Judeţean. Acesla se va derula pe niai inulţi ani, jar urinărirea
derulării lui cade în sarcina Compartimentului de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului ~i
a Arhitectului sef, Rind o lucrare complexă, interdisciplinară. În anul 2019, conform
prevederilor contractului semnat au fost finalizate primele două etape din totalul celor 5.
A fost iniţiată procedura de licitaţie pentru elaborarea Planului de Urbanism Zonal (PUZ)
“ÁmenaJare pare arheologic Porolissum Moigrad”.
În cursul anului 2019 s-a continuat dezvoltarea bazei de date geospaţiale proprii a
Consiliul Judeţean Sălaj. În acest sens au fost actualizate limitele unităţilor administrativ
teritoriale, inclusiv limitele intravilanelor. Procedura a fost realizată prin prelucrarea
datelor vectoriale primite de la OCPI. Pentru fiecare comună, respectiv pentru fiecare
localitate s-a realizat un tabel care conţine atât date descriptive, cât ~i date demografice.
Tabelul poate § accesat direct din baza de date.
De asemenea au fost dezvoltate ~i actualizate următoarele straturi:
reţeaua de drumuri, împărţite în naţionale/europene, judeţene ~i comunale;
suprafeţe umede: lacuri, bălţi ~i râurile;
reţeaua de căi ferate;
bunuri care alcătuiesc domeniul public al judeţului;
monumente ~i situri arheologice;
reţele de transport gaz metan ~i energie electrică;
reţele edilitare;
zone protejate.
Cu ajutorul bazei de date realizată până în prezent, Ia solicitare, au fost create diferite
tipuri de hárţi, respectiv §şiere in format vectorial.
În perioada iunie-iulie, în colaborare cu Intergraph Computer Services s-a dezvoltat o
harta interactivă on-line, care include informaţii despre investiţiile realizate asupra
drumurilor judeţene.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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III. Compartimentul mediug utilităti publice si Euvernantă corporativă
În anul 2019 s-au desfă~urat următoarolo activităţi:
coordonarea ~i monitorizarea problemelor do protecţio a mediului în colaborare cu
porsonalul din cadrul Direcţiei dezvoltare ~i invostiţii;
monitorizarea ~i urmăriroa îndoplinirü măsurilor din planul do monţinere a calităţii
aerului;
monitorizarea indicatorilor stabiliţi în vederea urmăririi progresului înregistrat în
implomentarea obiectivelor, ţintelor ~i măsurilor cuprinse în PlanulJudeţean de gestionare
a deşeuriłor ~i transmiterea datelor ~i a informaţiilor aferente anului 2019, către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Sălaj, în vederea întocmirii Raportului de monitorizare a
implementării PlanuluiJudeţean de gestionare a de~eurilor.
-

-

-

IV. Biroul proiectare
În anul 2019 s-au desfă~urat următoarele activităţi:
A. Lucrări proioctato
Acord cadru -covoare bituminoase (161,239 km)
-DJ 1080: DJ 108A-Cizer-Plesca-Crasna-Vîrşolţ (DN 1H), km 0+000-30+263;
-DJ 1 08A: Bogdana-Buciumi-Bodia-Agrij-Păuşa-Românaşi, kin 19+000-39+55 1;
-DJ 109P: J-Ialmăşd-Cerîşa-Cosniciu do Jos-Ip- Zăuan Băi-Camăr, km 0+000-23+737;
-DJ 1 lOB: ~im1eu-Si1vaniei (DN 1H) Ilişua Lompirt DN iF Sărmăşag Derşida
Bobota—Zalnoc Camăr (DJ 109P), km 2+767 41+714;
-DJ 108T: Cehu Silvanici —Ulciug, km 11+686-13+186;
-DJ 108E: Someş Guruslău-Năpradea-Cheud-Lirn.jud. Maramureş, km 0+000-11+950;
-DJ 103N: Lim.jud.Cluj-Jebucu-S%raş DN1O, km 1+660-11+626;
-DJ 1 1OC: Ileanda (DN 1C)-Dolheni-lim.jud. Maramure~, km 0+009-7+595.
-DJ I IOA: DN I F-Gurus[ău-Coşeiu-Archid-[im.jud.Satu-Mare, km 0+000-13+717;
-DJ 1 1OE: Nuşfalău(DN 1H)-Plopiş-Făgetu-lim.jud. Bihor, km 0+000-7+300.
—

—

-

-

—

—

—

-

-

Reparaţii podeţe
-Punere în siguranţă podcţ poDS 108B, km 2+630;
-Punere în siguranţă podeţ pe DJ 108B, km 2+974;
-Punere în siguranţă podeţ pe DJ 109P, km 22+722;
-Punere în siguranţă podeţ pe DJ 108N, km 10+308;
B. Întocmire documontaţii pentru demararea procesolor do achiziţii:
Elaborare expertiza telmică, DALI şi proiectare pentru obioctivul do investiţie
,, Consolidare sector de drum afectat de alunecări de teren pe Di 108 1?, la km 7+960
7+980, Treznea-Bozna “;
Elaborare oxpertiza tehnică, DALI şi proiectare pontru obioctivul do
-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

investiţie ,,Modernizare ĐJ 108 8, sector: Zaiha Bezded Cerrntc, km 21+ 100
3 +400”;
Proiectare pentru obioctivul do investiţie “Punere în siguranţă Pod peste râul Somes,
pe ĐJJO8 5, km 0+300, în localitatea Rus”;
Proiectaro pontru obiectivul do invostiţie “Punere în siguranţă Pod peste râul Somes,
peDJIO8E, km: 1+630 “;
Proiectaro pentru obiectivul do invostiţio ,,Consolidare podpe DJJJO C, km 0+430, în
localitatea Ileanda”;
Proiectare pentru obiectivul do invostiţio 1~Punere în siguranţă Pod peste Valoa Şimişnoi
po DJ 108 S, km 8+250, în localitatea Şimişna”;
Studii gootobnico, studii topografico, expertiză tehnică ~i olaboraro DALI, Project
tehnic ~i Detalii do executie execuţio pontru obioctivul do investiţio “Punere în
siguranţăpodoţpeDJllü, km 18+823”;
Studii geo, topo, exportiză tolmică ~i DALI pontru alunocare do toron DJ 108S, km
5+830-6+040;
Studii geo, topo, expertiză tehnică ~i DALI pontru punoro în siguranţă Pod po DJ 108S,
km 171107;
Studii goo, topo, oxportiză tehnică ~i DALI pontru punere în siguranţă Pod po DJ 108N,
km 7+057;
Studij geo, topo, expertiză tehnică ~i DALI pontru punoro în siguranţă Pod po DJ 108A,
km 32+834.
Elaboraro
oxportiză tohnică, DALI, ~i pro iectaro pontru obiectivul do
invostiţii ,,Modernizare DJ108 7’, sector: lim jud. Maramureş’ Cehu-Silvaniei, km
8+544 9+677”;
-

-

C. Comisii do evaluare oferte;
Elaborare oxpertiza tohnică, DALI şi proiectaro pontru obiectivul do invostiţio
„Consołidare sector de drum qfectat de alunecări c/c teren pe DJ 108 R, /a km 7+960
7+980, Treznea Bozna “;
Elaboraro oxpertiza tehnică, DALI şi proioctaro pentru obioctivul do
invostiţie ,,Modernizare DJ 1085, sector: Załha Bezded Cernuc, km 21 + 100
33 +400”;
Proioctaro pentru obioctivul do investiţio “Punere în siguranţă pod peste râul Some~,
pe DJ 1088, km 0+300, în localitatea Rus”;
Proiectaro pontru obioctivul do invostiţio “Punere în siguranţă pod peste râul Some~,
peDJJO8E, km 1+630”;
Proioctare pontru obioctivul do invostiţio Consolidare podpe ĐJ 110 C km 0+43 0,
în localitatea Ileanda”;
Proioctaro pontru obioctivul do invostiţie ,,Punere în siguranţă Pod peste Va/ca
Şimişnei pe ĐJ 108S, km 8+250, în localitatea ~Ş’imişna”;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,,

-
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-

-

-

-

-

-

Studü ge.otelmicc, stiidii topografiec, cxpertiză tehnică ~i claborare DAlI, Project
telmic ~i Detalii de execuţie pt. obiectivul de investiţie “Punere în sigztranţăpodeţpe
D.J11O, km 18+823”;
Studii geo, topo, expertiză tebnică ~i DALI pentru alunecare de teren DJ 1085, km
5+830-6+040;
Studii geo, topo, expertiză tehriică ~i DALI pentru punere în siguranţă pod pe DJ
1088. km 17+107;
Studji geo, topo, expertiză telmică ~i DALI pentru punere în siguranţă pod pe DJ
108N, km 7+057;
Studii geo, topo, expertiză tehnică ~i DALI pentru punere în siguranţă pod pe DJ
108A, km 32+834.
Acord cadru ,,Covoare bituminoase”

D. Activităti de receptie şi anaĺiză a expertizelor tebnice şi a documentatiilor tehnico
economice pentru:
Acord cadru -covoare bituminoase
DJ 1080: DJ1O8A-Cizer-Plesca-Crasna-Vîrşolţ (DN 1H), km 0+000-30+263;
DJ 1 08A: Bogdana-Buciumi-Bodia-Agrij-Păuşa-Românaşi, km 19+000-39+551;
DJ 109P: Halmüşd-Cerîşa-Cosniciu de Jos-Ip- Zăuan Băi-Camăr, km 0+00023+737;
DJ1 lOB: Simleu-Silvaniei (DN iN) -Ilişua-Lompirt-DN 1F-Sărmăşag-Derşida-BobotaZalnoc-Camăr (DJ 109P), km 2+767 41+714;
DJ 108T: Cehu Silvaniei Ulciug, km 11+686 13+186;
DJ 108E:Someş Guruslău-Năpradea-Cheud-Lim.jud. Maramureş km 0+000-11+950;
DJ 103N: iim.jud. Cluj-Jebucu-Sfăraş-DN 10, km 1+660 11+626;
DJ 1 1OC: Ileanda (DN 1C)-Dolheni-lim.jud. Maramure~, km 0+009 7+595.
DJ 11OA: DN 1F-Guruslău-Coşeiu-Archid-lim.jud. Satu-Mare, km 0+000 13+717;
DJ 1 1OE: Nuşfalău (DN 1H)-Plopiş-Făgetu-lim.jud. Bihor, km 0+000 7+300.
Reparaţü podeţe
Punere în sigurantă podeţ pe DJ 108B, km 2+630;
Punere în sigurantă podeţ pe DJ 108B, km 2+974;
Punere în sigurantă podeţ pe DJ 109P, km 22+722;
Punere în sigurantăpodeţpe DJ 108N, km 10+308;
-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

În calitate de preşediutc ADI ECODES în anul 2019 am convocat ~i prezidat două
Adunări Oenerale ale Asociaţiei, în care au fost adoptate un număr de 9 hotărâri, după cum
urmează:
Hotărârea iir.1/17.04.2019 privind aprobarea situaţiilor §nanciare ale A.DJ. ECODES
Sălaj pe anul 2018;
Hotărârea nr.2/17.04.2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale aferentă membrilor asociaţi
pe anul 2019 laA.D.I. ECODES Sălaj;
-

-
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Ilotărârea iw.3/17.04.2019 privind aprobarca bugctului do vonituri ~i chcltuieli al ADI
ECODES Sălaj po anul 2019;
Hotărâroa nr.4/17.04.2019 privind aprobarea organigramei Aparatului tehnic al ADI
ECODES Sălaj;
Hotărârea nr.5/17.04.2019 privind schimbarea sediului do füncţionare pontru ADI
ECODES Săląj;
Hotărâroa nr.6/17.04.2019 privind aprobarea Contractului/Acordului de Parteneriat
pentru implementarea sistemului intograt de coloctare ~i valorificaro a de~eurilor do
ambalaje din fluxul monajor în judeţul Sălaj;
Hotărârea nr.7/24.04.2019 privind distribuirea prin transfer, a unor sumo având ca sursă
redevenţa aferentă Contractului do dologaro nr. 479/07.12.2016 cătro cole 17 UAT-uri din
aria do delegare;
Hotărârea nr.8/24.04.2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 aferent Contractului
do dologare nr.479/07.12.2016 CT1, pentru aplicarea modificărilor legislative impuse
prin OUG 74/2018 ~i ale Logii 31/2019;
Hotărârea nr.9/24.04.2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 aferent Contractului
de delegare nr.777/25 .09.2018 CT2, pentru aplicarea modificărilor legislative impuse
prin OUG 74/2018 ~i ale Legii 31/2019.
Do asemenea, în anul 2019 au fost organizate 12 şedinţo ale Consiliului Director
undo s-au dozbătut probleme organizaţionale, funcţionalo ~i tehnice, monito să asiguro
consolidarea instituţională a asociaţioi, precum şi optimizaroa modului do prestare a
sorviciului do salubritate la nivelul întregului judoţ.
Cole mai somnificative tematici care au făcut obiectul dezbatorilor în şedinţa
Consiliului Director stint următoarolo:
analizarea fundamontării revizuite a tarifelor aplicato în cadrul Contractului do dologare
prin concosionare a gestiunii activităţi[or do sa[uhrizare din judeţul Sălaj componenta
colectaro şi transport doşeuri municipale CT 1, nr.479 din 07.12.20 16 în voderoa aplicării
prevederilor OIJG 74/20 18;
analizarea fundamontării revizuite a tarifelor aplicato în cadrul Contractului de delogare
prin concesionare a gestiunii activităţilor do salubrizare din judoţul Sălaj compononta
colectare şi transport doşeuri municipale CT 2- Zonelo 2, 3 şi 4, nr.777 din 25.09.20 18 în
vedoroa aplicării prevederilor OUG 74/2018;
stabilirea ordinii do zi şi data pentru A.G.A. în vodoroa aprobärii modificărilor do tarife
şi a niodiflcărilor contractuale în apUcaroa dispoziţiilor imperative ale OUG 74/2018;
informarea privind modul do îndopliniro a obligaţiilor contractualo pentru perioada do
mobilizare conform art. 3, aIm. (4) do cătro operatorul CT2 Asociorea SC Instal Ros SRL
SC Cleanman SRL;
rozultatolo monitorizării operatorului CT2
Asocieroa SC Instal Ros SRŁ şi SC
Cloanman SRL hi perioada scursă do la încoporoa prostării serviciului, rospoctiv lunile
ianuario februario 2019;
-

-

-

-

-

-

—

-

—

-

—

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

—
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prezentarea şi discutarea materialelor / proiectelor de hotărâri propuse pe Ordinea de zi a
şedinţei A.G.A, stabilirea datei A.G.A. şi a Ordinii de zi;
prezentarea Raportului Curţii de Conturi privind Auditul perĺ’ormanţei activităţii de
colectare ~i depozitare a de~euri1or la nivelul UAT-urilor;
aspectele rezultate din monitorizarea Contractului de delegare prin concesionare a
gestiunii activităţilor de salubrizare a judeţului Sălaj nr.777/25.09.201 8 componenta
colectare ~i transport CT2 Zonele 2, 3 ~i 4;
problemele majore identificate în respectarea prevederilor Contractului nr. 777/
25.09.20 18, ale Caietului de sarcini ~i în prestarea serviciului de către Operatorul
Asocierea SC Instal Ros SRL Sc Cleanman SRL;
informarea privind stadiul derulării Acordului de Parteneriat nr.457/29.05.2019 încheiat
cu Greenpoint Management SA în vederea decontării către Operatorii CT a cheltuielilor
pentru colectarea ~i transportul de~eurilor din ambalaje;
analizarea situaţiei create în îndeplinirea prevederilor Contractului nr.777/25.09.201 8 de
către Operatorul Asocierea SC Instal Ros SRL SC Cleanman SRL ~i dispunerea de
măsuri în consecinţă pentru remedierea necomformităţilor ~i normalizarea activităţii de
prcstarc a scrviciului dc colcctarc ~i transport;
discutarea ~i aprobarea “Protocolului pentru monitorizarea activită,tiłor desJä~urate de
operatorul desemnatpentru gestionarea serviciului public de salubrizare alJudeţului SălaJ
Componenta TTPD în cadrul Sistemului de management integrat al de~euriłor
SălaJ”, propus de către Consiliul Judeţean Sălaj ca obligaţie în responsabilitatea
personalului ADI ECODES Sălaj;
analizarea solicitării de majorare a tarifelor depusă de Asocierea SC Brantner
Environment SRL SC Brantner Servicii Ecologice SRL prin adresa nr. 140/07.11.2019,
în vederea aplicării prevederilor OUG 74/201 8 priviad includerea noului cuantum de 80
de lei/tonă a contribuţiei pentru economia circularăltaxa de depozitare;
prezentarea modului de derulare a Acordului de parteneriat nr. 457/29.05.20 19 şi analiza
oportunităţii de a achiziţiona şi distribui matcrialc dc promovare în vederea
conştientizării populaţiei pentru un comportament de colectare selectivă, din surse
extrabugetare, respectiv din venituri proprii rezultate din acest contract;
analiza propunerii de ma] orare a tarifelor revizia nr.2 pentru aplicarea prevederilor OUG
74/2018, de includere în structura tarifelor a contribuţiei pentru economia circulară;
informarea Consiliului Director privind mutarea sediului instituţional al asociaţiei de
la adresa din Municipiul Zalău, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. lila adresa din Municipiul
Zalău, str. Unirii, nr. 15, în baza Hotărârü Consiliul Local al Municipiul Zalău nr.
372/28.11.20 19.
Ca rezultat al dezbaterilor, analizelor şi fündamentărilor formulate au fost emise
un număr de 21 decizii ale Preşedintelui Consiliului Director.
În calitate de preşedinte al asociaţiei de dezvoltare ECODES am participat lunar la
şedinţele consiliului director contribuind semnificativ la identificarea posibilităţilor de
dezvoltare a sistemului de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul Sălaj. Investiţiile
-

-

-

—

—

-

—

-

-

—

-

—

-

—

-

-

—

-

10/14

identificate Rind absolut necesare pentru îmbunătăţirea serviciului prin amenajarea unor
sisteme complexe şi inteligente de colectare a deşeurilor care au fost ~i finalizate după cum
urmează:
17 puncte de colectare semiîngropate (subterane), din care in municipiul Zalău 8
puncte de colectare, în oraşul Jibou 4 puncte, în oraşul Cehu-Silvaniei 2 puncte şi
13 puncte de colectare moderne cu acces controlat pe hază de cartelă, din care în
municipiul Zalău 8, in Jibou 3, ~i in Cehu Silvaniei 2.
-

-

Alte activităti desfăsurate pe parcursul anului 2019
În data de 8.01.2019 am reprezentat Judeţul Sălaj alături de personalităţi marcante
ale societăţi româneşti, la Ceremonia de dezvelire a statuii lui Iuliu Maniu amplasată în
Piaţa Ştef’an eel Mare din municipiul Cluj-Napoca, manifestări şi activităţi dedicate
aniversärii Centenarului Marii Unirii.
În data de 18.01.2019 am participat la întâlnirea cu d-1 Narcis Ştefan Neaga,
Director General CNAIR SA şi reprezentanţi ai consiliilor judeţene din regiunea de nord
vest a tării, privind planificarea ~i stabilirea obiectivelor de investiţii şi reparaţii a
drumurilor naţionalc amplasatc pe teritoriul judcţului Sălaj ~i aflate în administrarca
companiei naţionale.
În data de 24.01.2019 în contextul aniversării a 160 ani de la Unirea Principatelor
Române am participat la şedinţa comună a Uniunii Consiliilor Judeţene din România şi a
Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova, eveniment care s-a desfăsurat în
Municipiul Focşani, Judeţul Vrancea.
În data de 13.02.2019 am prezidat şi coordonat activitatea comisiei pentru
soluţionarea întâmpinărilor Ia propunerile de expropriere, în conformitate cu Dispoziţia nr.
53 din 8.02.20 19 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj.
În data de 15.02.2019 am participat la Conferinţa de instruire si diseminare a
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, a ghidurilor de bune practici şi a legislaţiei
în domeniul deşeurilor, desfăşurată în sala Aula Magna a I Jniversităţii Oradea, din
Municipiul Oradea.
În data de 6.03.2019 am participat Ia şedinţa de lucru Consiliului Judeţean Sălaj
unde s-a dezbătut problema amenajări Complexutui Arheologic Porolissum, pentru
secţiunea de promovare a castrului (panotaj, amenajarea zonelor cercetate, mobilier stradal
de vizitare).
În data de 19.03.20 19, în calilale de reprezentani al Judeţului Sălaj, am primit vizita
d-lui Nicolae Avram, Preşedintele Centrului Cultural Vatra, am discutat despre
oportunitatea participări la Festivalul Cultural al Românilor de pretutindcni, organizat in
perioada 14-15 septembrie 2019 la Complexul Cultural Vatra din Republica Moldova.
În data de 20.03.20 19 am participat la întâlnirea de lucru din cadrul CM Bucureşti,
alături de dl. director Doru Duncan, pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,
în vederea realizări următoarelor obiective de investiţii din judeţul Sălaj: Construire şi
-

-

dotare saM de sport, Construire bazin didactic şi punere în siguranţă drum Judeţean DJ
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109F, km 10+370 diminuarea riscului de blocare a acestuia ca urmare a căderii stâncilor
de pe versantul adjacent, comuna Poiana Blenchii.
În data de 05.04.20 19 am participat la întâlnirea de lucru pentru punerea în practică
a soluţiilor de promovare (cercetare ştiinţifkă, soluţii de conservare, potenţial turistic, etc.)
a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad. La această întâlnire au participat
specialişti din domeniile arheologie, arhitectură, urbanism, turism şi coordonatorul
ştünţifíc d-l dr. Hahil Coriolan H. Opreanu. Discuţiile s-au §nalizat cu două concluzii
importante, care au stat la baza fundamentări unor proiecte de hotărâre şi anume: prin
H.C.J. nr. 122 din 28 octombrie 2019 privind dezvoltarea infřastructurii turistice şi punerea
în valoare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad, am promovat ~i finanţat
proiectul “Lucrări de întreţinere ~i amenajare a Complexului Arheologic Porolissum
Moigrad”, proiect care presupune înlocuirea a 40 de panouri informative, realizarea a 5
panouri noi din sticlă serigrafiată pentru intrare în sit ~i 4 obiective noi cercetate, 5 locuri
de odihnă, zone de plantaţii explicative pentru ohiectivele: Basilica, Balistarium, Cistemă.
De asemenea s-a stabilit finanţarea şi realizarea PUZ-ului (Planului Urbanistic Zonal)
aferent, care va permite demararea procedurilor de achiziţie pentru un alt proiect important,
Complexul multifuncţional cu parcare, poartă de intrare în sit~ locuri de belvedere, etc.
Pe parcursul anului 2019 am participat la identificarea soluţiilor pentru problemele
întâmpinate la documentaţiile telmice de înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte
f’unciară a drumurilor aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj, necesare pentru
elaborarea proiectelor aferente lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infřastructuri de
drumurijudeţene, finanţate din fonduri proprii ~i europene.
De asemenea am colaborat cu compartimentele de specialitate ale consiliului
judeţean în scopul identificări soluţiilor tehnico-juridice pentru realizarea documentaţiilor
telmice de înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte fünciară a unor imobile cu o
situaţie complexă, aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj şi dezvoltarea unui sistem
informaţional geografic (GIS) la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj.
În cursul anului 2019 am coordonat şi gestionat toate întâlnirile cu reprezentanţii
companiei TRANSGAZ Mediaş, privind dezvoltarea şi extinderea reţelelor de distribuţie
a gazului melan în judeţul Sălaj, în auul 2019 Guveritul a aprobat Programul Naţional de
realizare/extindere a reţelelor de gaze naturale în unităţile administraLiv-leriLoriale, sub
coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale. Obiectivul principal al Programului
Naţional constă în realizarea de noi reţele de transport ~i sisteme de distribuţie a gazelor
naturale ~i extinderea reţelelor existente, în vederea alimentării cu gaze naturalc a
locuitorilor din unităţile adininistrativ-tcritoriale în care acestea nu există.
În acest sens Consiliul Judeţean Sălaj a demarat un proiect de dezvoltare ~i
extindere a reţelelor de gaze naturale în tot judeţul Sălaj, întrucât din totalul de 61 de
U.A.T-uri ale judeţului, doar 12 dintre acestea erau racordate la sisteme de distribuţie a
gazelor naturale. În vederea eticientizării acţiunilor ~i simplificarea procedurilor de
racordare la reţelele de gaze naturale, s-a propus asocierea celorlalte 49 de comune rămase,
în 8 asociaţii de dezvoltare comunitară, stabilite pe regiuni, respectiv: A.D.I Nord, A.D.I.
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Nord-Vost, A.D.I. Vest, A.D.I. Sud-Vest, A.D.1. Centru, A.D.I Sud, A.D.I. Sud at, A.D.I.
Valea Somo~ului.
În ui-ma acostor domorsuri până la sf’âr~itu1 anului 2019, au fost constituite 6
asociaţii, ~i anumo:
A.D.I. “Valea Sălajului” comunolo Dobrin ~i Sălăţig;
A.D,I. “Crasna Moseşonii do Jog”- comunelo Crasna, Horoatu-Crasnoi, Mose~enii do
Jos, Cizer;
A.D.I. “Distribuţio gaz: Valoa A1ma~u1ui ~i Valea Agrijului” comunele Alma~u,
Cuzăplac, Fildu do Jos, Sânmihaiul A1ma~ului, Zimbor, Agrij, Buciumi ~i Troznea;
A.D.I. “Valoa A1ma~ului Gîrboului” comunolo Bălan, Creaca, Dragu, Gîrbou, Hida,
Româna~i;
A.D.I. “Valoa Somosului” comunele Băbeni, Cristolţ, Gîlgău, Iloanda, Letca, Lozna,
Poiana-Blonchii, Rus, ~imi~na, Surduc, Zaiha;
A.D.I. “Barcăul”- comunole Băni~or, Boghi~, Ha1mă~d, Ip, Marca, Nu~falău, Plopi~, Sîg,
Valcău do Jos, Măori~to, Camar ~i Carastolec.
La tinalul anului 2019, proioctele de extindere a roţelolor de gaze naturale în
judcţul Sălaj crau în difcritc ctapc do rcalizarc, după cum urmcază:
Asociaţia do dezvoltaro intorcomunitară “Valea Sălajului” a finalizat studiul do
fozabilitato şi urmează să obţină avizele necosare, astfel încât, în câtova luni să poată
depune documontaţia frnală pontru finanţaro;
Asociaţia do dezvoltare intorcomunitară “Crasna-Moso~onii do Jog” a prodat
documontaţia unoi ňrmo spocializato, care să stabilească paşii următori;
Asociaţia do dozvoltaro intorcomunitară “Distribuţio gaz: Valea Alma~u1ui ~i Valoa
Agrijului” a f~na1izat procodurilo do înüinţaro a asociaţioi, din punct do vodoro juridic,
urmând ca, primarii color 8 comuno implicate să so întânoască, pontru a stabili obioctivolo
imodiat următoaro;
Asociaţia do dozvoltaro intorcomunitară “Valoa AIma~uIui-Gîrboului” a înmânat
documontaţia unui proioctant, jar în prczcnt sc dcrulcază proccdura do obţinoro a avizului
nocosar do la ROMGAZ; do asomonoa, so aşteaptă sursa do tinanţaro pontru roalizaroa
proioctului;
Asociaţia do dezvoltaro intorcomunitară “Valoa Somo~u1ui” aşteaptă hotărârilo color 11
consilu localo mombro, cu priviro Ia aprobaroa în bugotut po anut 2020 a sumelor necesaro
pontru lucrările ce urmoază a § roalizato;
Asociaţia do dozvoltaro intorcomunitară “Barcăul” are studiul do fezabilitato aproapo
§nalizat şi urmoază ca flocaro primar să îşi cuprindă, în bugotul po anul 2020, suma aforontă
plăţii SF-ului, iar ultorior va avoa bc o întâlniro, pontru a so stabili paşii următori.
Po tot parcursul anului 2019 Consiliul Judoţoan Sălaj a coordonat şi a oforit sprijinul
necosar asociaţiilor do dozvoltaro comunitară în vodoroa impbomontări acostor proiocto, al
căror obiectiv principal îl reprezintă croştoroa accosibilităţii la rosurso şi îmbunătăţiroa
calităţii vioţii pontru locuitorii judoţului Sălaj.
-
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În calitate do reprezentant al Consilului Judeţean Sălaj în anul 2019 am participat Ia
activităţile organizate de autoritaţile locale din judeţ, am răspuns la toate solicitările
înaintate do către primarii ~i viceprimarii do comune am luat parte la întâlniri oüciale
organizate do instituţiile subordonate Consiliului Judeţean. Am participat Ia manifestări do
importanţă istorică organizate în judetul Sălaj, după cum urmează:
comemorarea marelui om politic Gheorghe Pop do Băseşti;
comemorarea martirilor de Ia Treznea şi Ip;
organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României.
-

-

-

VICEPREŞEDINTE

ci. SĂLAJ

Ser~NIE

Zalău, 06.05.2020
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