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PREŞEDINTE

RAPORT
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a
hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2010
În conformitate cu prevederile art.104 alin.(3) lit.“b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului judeţean
prezintă, anual, un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului
judeţean. În acest context, doresc să prezint, succint, principalele aspecte ale activităţii desfăşurate în anul
2010.
Potrivit legii, preşedintele Consiliului judeţean exercită atribuţii privind buna funcţionare a aparatului
de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, a societăţilor comerciale şi a regiilor
autonome de interes judeţean, asigură relaţia cu Consiliul judeţean şi cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale sau servicii publice, precum şi atribuţii privind bugetul propriu al judeţului.
Atribuţiile legale au fost duse la îndeplinire prin intermediul aparatului de specialitate precum şi prin
intermediul structurilor subordonate Consiliului judeţean, astfel:
ADOPTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE
În anul 2010, în cadrul a 12 şedinţe ordinare şi trei şedinţe extraordinare, s-au adoptat 147 hotărâri,
din care 38 vizează atribuţiile Consiliului judeţean privind organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al Consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
şi regiilor autonome de inters judeţean, 69- dezvoltarea economică şi socială a judeţului Sălaj, 31gestionarea patrimoniului şi 9- cooperarea interinstituţională.
Conform art.106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulteioare, pe parcursul anului trecut am emis 393 de dispoziţii cu caracter
normativ sau individual.
Niciuna dintre hotărârile şi dispoziţiile emise nu au fost atacate în instanţele de contencios de către
Instituţia Prefectului.
Reprezentarea în instanţă, atât a Consiliului Judeţean Sălaj, cât şi a Judeţului Sălaj, s-a asigurat întrun număr de 216 de dosare instrumentate care au avut ca obiect: acţiuni în contencios administrativ;
reorganizări judiciare şi falimente, revendicări imobiliare, rectificări CF, acţiuni în constatare, litigii privind
funcţionarii publici, litigii de muncă, rezilieri de contracte, etc.
În conformitate cu prevederile legale, la cererea consiliilor locale sau a primarilor, s-a acordat sprijin,
asistenţă şi consultanţă juridică. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi autorităţile locale au fost
asistate, prin personalul de specialitate, într-un număr de 57 de dosare cu un număr de 164 termene de
judecată, asigurăndu-se atât redactarea actelor procedurale cât şi reprezentarea în faţa instanţelor de
judecată.
În anul 2010 s-a asigurat apariţia a 76 de numere din Monitorul oficial al judeţului, în care s-au
publicat actele administrative adoptate atât de către Consiliul judeţean, cât şi de către unele autorităţi
deliberative din judeţ. Monitoarele oficiale s-au difuzat tuturor primăriilor din judeţ, instituţiilor publice
aflate în subordinea Consiliului judeţean şi tuturor judeţelor din ţară, pe bază de reciprocitate instituţională.
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RESURSE UMANE
La sfârşitul anului 2010, aparatul de specialitate al Consiliului judeţean avea un număr de 116
salariaţi, din care 89 funcţionari publici şi 27 personal contractual.
În cursul anului, au încetat raporturile de muncă şi de serviciu pentru un număr de 15 salariaţi, din
care 12 funcţionari publici şi 3 persoane încadrate cu contract individual de muncă; în acelaşi timp o funcţie
publică vacantă a fost ocupată prin transfer de la o altă instituţie publică.
În ceea de priveşte procesul de formare continuă a resurselor umane în perioada amintită au
participat şi au absolvit stagii de perfecţionare, un număr de 38 de persoane în domenii precum: formator;
strategii şi practici în informarea, consultarea şi participarea cetăţenilor în procesul de elaborare a politicilor
publice locale; controlul financiar şi fiscal în entităţile publice; achiziţii publice; managementul şi pregătirea
proiectelor; formarea consilierilor etici din administraţia publică; gestiunea documentelor din administraţia
publică; asigurarea funcţiei de auditor intern la entităţile publice locale, prin cooperare şi prezentarea
derulării unei misiuni de audit; supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor.
În anul 2010 activitatea funcţionarilor publici a fost evaluată conform actelor normative în vigoare;
au fost întocmite şi supuse spre aprobarea Consiliului judeţean, organigramele, statele de funcţii şi
regulamentele de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi cele ale instituţiilor şi
serviciilor publice din subordinea acestuia. De asemenea, a fost elaborat planul de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2010, conform Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.
Prin Biroul organizare, salarizare, resurse umane s-a urmărit în permanenţă, respectarea legislaţiei
privind salarizarea personalului, avansarea şi promovarea în trepte, grade sau clase profesionale, acordarea
drepturilor salariale şi de personal, organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice sau a celor
de natură contractuală, completarea corespunzătoare a carnetelor de muncă ale salariaţilor, întocmirea şi
transmiterea lunară, la instituţiile abilitate, a rapoartelor privind contribuţiile salariaţilor la fondul de pensii,
sănătate şi şomaj.
*Atributii duse la îndeplinire de DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

RESURSE FINANCIARE
În baza prevederilor art.33 alin.(3), lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi
ale art.6 lit.d) din Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010, am propus spre aprobarea
Consiliului judeţean, criteriile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din impozitul
pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care au
necesitat cofinanţare locală pe anul 2010, astfel:
a) repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din impozitul pe venit, în
sumă de 4.668 mii lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură
care au necesitat cofinanţare locală pe anul 2010, astfel:
- 425 mii lei - programe de cofinanţare a centrelor de zi pentru copii;
- 450 mii lei - cofinanţarea cheltuielilor privind reabilitarea spitalelor;
- 695 mii lei - asigurarea cofinanţării cheltuielilor de funcţionare a unităţilor
administrativ-teritoriale la nivelul execuţiei bugetare a anului
precedent;
- 3.098 mii lei - cotă parte din impozitul pe venit privind cofinanţarea programelor din fonduri U.E. şi
fondul national care au necesitat cofinanţare locală, sumă care a fost repartizată,
ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Sălaj, unităţilor administrativteritoriale care au avut în derulare programe şi aveau încheiate contracte cu
autoritatea de management şi gestiune a acestora şi contracte de execuţie.
b) repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, în sumă de de 5.755 mii lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
şi a proiectelor de infrastructură care au necesitat cofinanţare locală, pe anul 2010, astfel:
-550 mii lei - cofinanţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Crasna;
- 3.455 mii lei - cofinaţarea proiectelor şi a programelor de interes local;
- 1.750 mii lei - cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanţarea
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programelor din fonduri U.E. şi fondul naţional, care au necesitat
cofinanţare locală şi care a fost repartizată, ulterior, prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Sălaj, unităţilor
administrativ-teritoriale care au avut în derulare programe şi
aveau încheiate contracte cu autoritatea de management şi
gestiune acestora şi contracte de execuţie.
S-a asigurat coordonarea activităţilor de stabilire, constatare, urmărire şi încasare a impozitelor şi
taxelor ce constituie surse de venituri ale bugetului judeţului, reuşind să realizăm o creştere de 128,5% faţă
de anul 2009, încasându-se în cursul anului 2010:
89,9 mii lei - taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor de construire;
574,4 mii lei - taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane
juridice şi fizice;
590,9 mii lei - venituri din închirieri şi concesiuni;
48,8 mii lei - autorizaţii speciale pentru mijloace de transport agabaritice;
192,2 mii lei - contribuţia primăriilor la cofinanţarea cheltuielilor de
funcţionare a centrelor de zi pentru copii;
2,9 mii lei - contribuţia părinţilor pentru întreţinerea copiilor
instituţionalizaţi în unităţi de protecţie a acestora;
- 1.176,8 mii lei - tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea
judeţului Sălaj;
98,2 mii lei - contravaloarea Monitoarelor oficiale ale judeţului expediate
beneficiarilor acestora;
38,3 mii lei - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor
publice din subordinea Consiliului judeţean;
127,1 mii lei - venituri din vânzarea unor spaţii din patrimoniul privat al
judeţului;
1,8 mii lei - c/v licenţe transport;
219,4 mii lei - donaţii şi sponsorizări;
19,3 mii lei - alte venituri;
- 13.365,7 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit (cota13 %);
- 6.007,1 mii lei - sume alocate de Consiliul judeţean pentru echilibrarea
bugetului propriu al judeţului (din cota de 22 %).
S-au aprobat angajamentele legale şi bugetare, deschiderea şi repartizarea de credite bugetare,
ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat,
efectuarea de încasări în numerar, urmărirea zilnică a execuţiei bugetare, efectuarea lunară de analize privind
încadrarea în limita creditelor aprobate şi efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol
pentru bugetul propriu şi al ordonatorilor secundari şi terţiari din subordinea judeţului;
În exercitarea atribuţiilor de ordonator de credite, am asigurat coordonarea activităţii privind
organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei
patrimoniului aflat în administrare, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.
În cursul anului de referinţă, am iniţiat şi propus spre aprobarea Consiliului judeţean, lansarea
următoarelor programe, astfel:
- 501,0 mii lei - Programul de cofinanţare a activităţilor de asistenţă
socială prestate de unităţile de cult din judeţ, de aceasta beneficiind
un număr de 25 unităţi de cult;
- 280,0 mii lei - cofinanţarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii la unele
lăcaşuri de cult din judeţ, din care:
- 200,0 mii lei - cofinanţarea lucrărilor de construcţie
la sediul Episcopiei Sălajului;
- 20,0 mii lei - Biserica „Cuvioasa Parascheva”
Şimleu Silvaniei;
- 30,0 mii lei - Protopopiatul Reformat Şimleu Silvaniei;
- 30,0 mii lei - Protopopiatul Reformat Zalău.
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Ca urmare a asocierii Consiliului judeţean cu ”Handbal Club Zalău” şi Club Sportiv ”Remat” Zalău,
am propus spre aprobarea Consiliului judeţean, alocarea sumei de 1.678,25 mii lei - ”contribuţia Judeţului
Sălaj pentru susţinerea activităţii acestor cluburi, pe anul 2010”, astfel:
- 1.483,00 mii lei – Clubul Sportiv ”Handbal Club Zalău”;
- 195,25 mii lei - Clubul Sportiv ”Remat” Zalău.
În baza prevederilor Ordinului nr. 697/2007 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, am
depus cererile privind solicitarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare din
judeţ. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Sucursala Sălaj, prin adresele nr. 1470 şi
3533/2010, a transmis ”Notificările privind aprobarea cererilor de plată a ajutorului comunitar” pentru
furnizarea laptelui în instituţiile şcolare din judeţ. În vederea acordării acestui ajutor comunitar, s-a depus la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Sucursala Sălaj, toată documentaţia privind distribuirea
laptelui în instituţiile şcolare din judeţ, aferentă anului şcolar 2009/2010, în valoare de 669,4 mii lei, sumă
încasată integral.
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.905/2010, s-a demarat derularea „Programului de
încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010 - 2011” atât in ceea ce priveşte realizarea
măsurilor adiacente acestui program cât şi a distribuţiei efective a fructelor in şcoli iar solicitărilor şi a
documentaţiilor depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, au fost alocate subvenţii
de la bugetul de stat, astfel:
- 6.786,5 mii lei - conform HG.nr.1256/2005, din care:
- 1.229,6 mii lei - alimentari cu apă a satelor, beneficiind un număr de
11 unităţi administrativ-teritoriale;
- 5.556,9 mii lei - pietruiri drumuri comunale, beneficiind un număr de
27 unităţi administrativ-teritoriale;
Am propus spre aprobarea Consiliului judeţean cofinanţarea bugetelor şi proiectelor de interes
judeţean, după cum urmează:
- 1.000 mii lei - Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, din care:
- 86 mii lei - continuarea lucrărilor de modernizare corp A
secţia Pneumoftiziologie şi corp B, secţia de
Boli Infecţioase;
- 116 mii lei - continuarea lucrărilor de modernizare a secţiilor
de Reumatologie si Endocrinologie;
- 574 mii lei - modernizare secţii - reţelele exterioare;
- 224 mii lei - plata utilităţilor.
- 154,0 mii lei - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj - reabilitare
garaje şi spaţii aferente Staţiei Centrale Zalău;
8,4 mii lei - finanţarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare,
inclusiv premierea elevilor cu rezultate deosebite;
8,8 mii lei - Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj;
2,7 mii lei - Asociaţia 21 Decembrie 1989 Zalău - „21 de ani de
la Revoluţia Română din Decembrie 1989;
8,0 mii lei - Sindicatul Liber al Pensionarilor Sălaj - acordarea
unor ajutoare, pachete cu alimente cu ocazia
sărbătorilor de iarnă;
690,0 mii lei - acordarea unor unităţi administrativ-teritoriale de
ajutoare de urgenţă pentru înlăturarea pagubelor
produse pe drumurile publice locale, în urma inundaţiilor din lunile iunie-iulie-august 2010;
- 200,0 mii lei - acordarea unor ajutoare consiliilor locale aflate în
situaţie de extremă dificultate ( cheltuieli minime de
funcţionare în luna decembrie 2010);
- 388,0 mii lei - Consiliul Local al Comunei Rus - acordarea
temporară din fondul de rezervă al judeţului, a unui
ajutor pentru plata ultimei tranşe datorată constructorului la finalizarea lucrărilor aferente proiectului
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« Amenajare Valea Iapa pentru apărare împotriva
inundaţiilor în comuna Rus, Jud. Sălaj »
Phare/RO2006/018-147.04.01.04.01.38.
Conform legii 215/2001 privind administraţia publică locală s-a organizat şi desfăşurat inventarierea
patrimoniului public şi privat al Consiliului Judeţean Sălaj, al Centrului Militar Judeţean Sălaj şi al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" Sălaj.
În urma încheierii execuţiei bugetare la 31 decembrie 2010, a rezultat un excedent bugetar de 42.813
mii lei, din care:
a) 36.366,37 mii lei - aferent programelor cu finanţare nerambursabilă FEN, astfel:
- 18.142,46 mii lei - Reabilitarea drumului Ciucea - Crasna – Vîrşolţ;
- 4.801,38 mii lei - Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al
Consiliului Judeţean Sălaj- clădirile Centrului
Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima”;
169,96 mii lei - Modernizarea şi extinderea complexului de servicii
comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de
ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din
sistemul rezidenţial”;
284,02 mii lei - Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru
copii din Jibou, Şimleu Silvaniei şi Zalău”;
- 12.968,55 mii lei - Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN1F Românaşi - Creaca - Jibou - Benesat;
b) 6.446,66 mii lei - sursă de finanţare aferentă cheltuielilor de capital.
Excedentul bugetar susmenţionat va fi utilizat în anul 2011 ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Sursele de finanţare ale bugetului judeţului, pe anul 2010, au asigurat pentru toţi ordonatorii de
credite din subordinea Consiliului judeţean, drepturile salariale pe anul 2010, cheltuielile de funcţionare,
dotări, reparaţii capitale (dupa caz) şi realizarea obiectivelor de investiţii programate.
S-a realizat de asemenea, coordonarea acţiunii de elaborare şi fundamentare a proiectului de buget pe
anul 2011 şi estimările pentru următorii 3 ani, atât pentru bugetul propriu al Consiliului judeţean, cât şi al
ordonatorilor secundari şi terţiari din subordinea acestuia.
*Atributii duse la îndeplinire de DIRECŢIA ECONOMICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE
În baza Programului anual al achiziţiilor publice pentru 2010 aprobat şi avizat de compartimentul
financiar contabil, modificat şi completat ulterior, în funcţie de apariţia unor noi necesităţi şi surse de
finanţare, au fost organizate procedurile de achiziţie, după cum urmează:
- 21 proceduri de licitaţii deschise;
- 14 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
- 22 proceduri de cereri de oferte;
- 53 proceduri de cumpărări directe.
Procedurile au fost precedate de întocmirea notelor justificative privind valoarea estimată a
contractelor de achiziţie publică, a notelor privind selectarea procedurii propuse pentru a fi aplicată, a
notelor justificative privind cerinţele minime de calificare şi cele pentru alegerea criteriilor de atribuire, în
conformitate cu HG nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, modificată şi completată.
De asemenea, prin reprezentanţii Biroului de achiziţii publice s-a asigurat consultanţă cu privire la
modul de aplicare a legislaţiei privind achiziţiile publice şi îndrumat autorităţile publice locale în ceea ce
priveşte publicarea anunţurilor şi invitaţiilor de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. De
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asemenea, la cererea autorităţilor publice locale, s-a sprijinit elaborarea documentaţiilor de atribuire şi
participarea în comisiile de evaluare.
*Atribuţii duse la indeplinire de BIROUL ACHIZITII PUBLICE

AUDIT PUBLIC INTERN
În cadrul auditului de regularitate - tip de audit public intern utilizat - s-au realizat verificări privind:
controlul intern (evaluarea lui), evidenţa contabilă şi gestionară, utilizarea documentelor legale, tipizate de
încasări şi plăţi, respectarea procedurilor stabilite şi utilizarea documentelor legale privind achiziţiile
bunurilor, mijloacele de transport auto în dotarea şi utilizarea acestora cu eficienţă, eficacitate şi în mod
economic, cu respectarea prevederilor din normele şi normativele legale, activitatea de personal sub toate
aspectele legalităţii ei.
Toată activitatea de auditare, conform reglementarilor legale, a avut ca scop îmbunătăţirea
activităţilor în instituţiile subordonate, gospodărirea eficientă, eficace şi economică a mijloacelor în dotare,
prevenirea risipei şi fraudei, abuzului sau erorii în utilizarea fondurilor publice, respectarea legii,
reglementărilor şi deciziilor în vigoare, asigurând informarea publică corespunzătoare, în condiţiile realizării
obiectului de activitate a instituţiei la nivelul de calitate corespunzător. La elaborarea Planului de pe anul
2010 s-au avut în vedere acţiunile şi activităţile ce se desfăşoară în cadrul Consiliul judeţean, precum şi în
instituţiile subordonate, şi s-a impus cuprinderea în plan a instituţiilor nou înfiinţate şi a celor a căror
activitate s-a reorientat.
În baza planului de audit public intern, s-au realizat 8 misiuni de audit public intern şi rapoarte ale
misiunilor de audit intern. Concluziile ce s-au desprins din aceste constatări arată că este necesară o mai
atentă urmărire a respectării regulilor şi prevederilor legale, precum şi a recomandărilor făcute în acest sens,
iar aplicarea lor, sub un control mai atent al celor abilitaţi, va duce la diminuarea riscurilor.
*Atribuţii duse la îndeplinire de Compartimentul audit public intern

ADMINISTRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE
În anul 2010 s-a asigurat întocmirea documentaţiilor şi a caietelor de sarcini pentru lucrările de
reparaţii şi reabilitări a drumurilor asfaltate şi pietruite, siguranţa rutieră şi rigole betonate, amenajări de
torenţi, protejări cu gabioane.
Serviciul de specialitate a asigurat urmărirea executării lucrărilor cuprinse în programele de lucrări
ale Consiliului judeţean şi a participat la recepţia acestora, după cum urmează:
lucrări de reparaţii a drumurilor asfaltate în lungime de 126,391 de km şi cu o valoare de 2.230 mii
lei;
lucrări de reparaţii a drumurilor pietruite pe o lungime de 59,28 km, în valoare de 399,871 mii lei;
lucrări de reparaţii la 5 podeţe, cu o valoare de 53,95 mii lei;
lucrări de reciclare in situu a îmbrăcăminţilor asfaltice pe DJ109 :Hida – Dragu, km 32+670- 42+840
, lungime 10,17 km, în valoare de 104,882 mii lei;
covoare bituminoase într-un strat pe 61,575 km , cu o valoare de 8.583,711 mii lei;
- realizarea de covoare asfaltice prin soluţii alternative pe DJ109P : Cosniciu – Cerîşa , cu o valoare de
867,795 mii lei;
lucrări de primă intervenţie pe unele sectoare din DJ108F , Chieşd – limită judeţ Satu Mare şi
DJ110 –Dumuslău, km 10+650, pe o lungime de 0,5 km, cu o valoare de 22,00 mii lei;
lucrări de siguranţă rutieră, pe toată reţeaua de drumuri judeţene, cu o valoare de 278,78 mii lei;
amenajarea de şanţuri şi rigole betonate pe DJ109P Cerîşa- Halmăşd , cu o valoare de 77,246 mii lei;
lucrări de reabilitare pe DJ110B : Şărmăşag –Derşida (valoare 429,795 mii lei), pe DJ110 :
Dumuslău ( valoare 216,780 mii lei), DJ110A Archid, km 12+600 -14+800 (valoare 282,90 mii lei);
lucrări de asfaltare a drumurilor judeţene pietruite pe o lungime de 48,163 km, în valoare de 7202,53
mii lei;
lucrări de reablitare a drumurilor asfaltate pe o lungime de 3,73 km, în valoare de 330,60 mii lei;
lucrări de refacere a drumurilor afectate de alunecări (DJ 108 R – Treznea, km 7+200), în valoare de
169,90 mii lei.
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În cursul anului 2010 s-au elaborat un număr de 30 de documentaţii tehnice pentru realizarea
activităţilor de întreţinere, reparaţii şi intervenţii asupra drumurilor şi s-a asigurat asistenţa tehnică din
partea proiectantului, pe parcursul execuţiei lucrărilor (faze determinante, modificări şi completări
documentaţii tehnice).
De asemenea, în cadrul proiectelor cu finanţare prin Programul Operaţional Regional, s-a asigurat
urmărirea lucrărilor de reabilitare a drumului Ciucea – Crasna – Vîrşolţ, în perioada 1 martie – 31 decembrie
2010 asigurând expertiza tehnică necesară şi în cadrul proiectului “Reabilitare DJ 108 A Românaşi – Jibou –
Benesat“. Dirigentarea de lucrări s-a efectuat pentru sectoare din DJ 109 P (sector Halmăşd şi sector
Cosniciu), precum şi pentru lucrările realizate la şanturile betonate pe DJ 109 P –sector Halmăşd.
*Atributii duse la îndeplinire de Directia Tehnică

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDEŢULUI
În cursul anului 2010 s-a reuşit în mare parte, închirierea, concesionarea şi darea în comodat a
spaţiilor şi terenurilor aferente, aflate în administrarea Consiliului judeţean. Astfel, au fost încheiate un
număr de 9 contracte de închiriere şi 5 acte adiţionale la contractele de închiriere, un contract de
concesionare, 14 acte adiţionale la contractele de concesionare şi 4 contracte de comodat. Totodată, s-au
încheiat şi 3 protocoale de predare - primire a unor imobile şi a terenurilor aferente, în administrarea unor
instituţii publice subordonate Consiliului judeţean. După încheierea contractelor de închiriere, concesionare
şi comodat, s-au încheiat convenţii de repartizare a utilităţilor (apă, curent, energie termică), în vederea
recuperării acestora de la utilizatorii acestor spatii.
Pentru unele spaţii aflate în domeniul privat al judeţului s-au organizat licitaţii de vânzare, care nu sau finalizat din lipsă de ofertanţi.
În bugetul propriu al Consiliului judeţean au fost cuprinse fonduri pentru întabularea unor imobile,
reuşindu-se să se încheie acţiunea pentru 16 active, urmând ca în cursul anului 2011 să încercăm să
finalizăm întabularea tuturor imobilelor şi terenurilor aferente aflate în administrarea Consiliului judeţean.
După recepţia lucrărilor de drumuri şi poduri, la sfârşitul anului 2010, s-a actualizat starea de
viabilitate a drumurilor judeţene aflate în patrimoniul judeţului. Totodată s-au obţinut autorizaţii de
funcţionare pentru 3 poduri, care au fost construite sau reabilitate pe unele tronsoane de drumuri judeţene.
S-au verificat documentaţii tehnice, eliberându-se 22 de acorduri (17 pentru consilii locale din judeţ
şi 5 pentru persoane fizice sau juridice) şi 20 de autorizaţii (8 pentru consilii locale şi 12 pentru persoane
fizice sau juridice) privind utilizarea zonelor de drumuri judeţene, încasându-se suma de 2.295,00 lei.
Totodată, s-au încheiat contracte şi acte adiţionale pentru un număr de 4 societăţi comerciale care au pozate
reţele de utilităţi în zonele de siguranţă a drumurilor judeţene, încasându-se taxe în valoare de 374.713,43
lei.
În vederea atragerii unor venituri la bugetul Consiliului judeţean, s-au organizat licitaţii de vânzare a
masei lemnoase din aliniamentul unor drumuri judeţene, reuşind valorificarea acesteia numai de pe
aliniamentul drumului judetean DJ 110: Măerişte – Carastelec. Astfel, s-au vândut 236 mc de masă
lemnoasă, încasându-se suma de 27.468, 00 lei.
În cursul anului 2010 s-a desfăşurat acţiunea de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile publice
din judeţ. Astfel, s-a organizat şi urmărit recensământul traficului rutier pentru 39 puncte de recenzare, în
număr de 150 de ore, organizate pe parcursul a 10 zile, pe parcursul întregului an. Totodată, s-au întocmit
situaţiile centralizatoare, care au fost transmise conform calendarului, la CESTRIN Bucuresti, prin
intermediul DRDP Cluj. Pentru aceasta acţiune s-a alocat din bugetul Consiliului judeţean suma de 19.500,
00 lei, câte 500 lei pentru fiecare punct de recenzare.
În ceea ce priveste activitatea de investiţii, prin personalul din cadrul serviciului de specialitate s-au
asigurat documentaţii tehnice pentru lucrările de reabilitare şi reparaţii, verificări de documentaţii aferente
diferitelor programe de finanţare şi verificarea execuţiei unor lucrări (prin diriginţi de şantier) pentru
obiectivele proprii, pentru lucrările la instituţiile publice şi pentru consiliile locale din judeţ la solicitarea
acestora.
Astfel, s-au întocmit documentaţii tehnice, s-a urmărit şi verificat executarea lucrărilor pentru
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următoarele obiective:
1. Lucrări de reabilitare clădire din Zalău, Str.Lt.Col.Pretorian, nr.100, pentru funcţionarea CMJ
Sălaj;
2. Lucrări de reabilitare a etajului III, din clădirea din Zalău, Str.Unirii, nr.7;
3. Lucrari de reabilitare parter, clădire din Zalău, Str.Salcâmilor, nr.1;
4. Realizarea acoperişului şarpantă, la intrarea în Sediul Consiliului judeţean;
5. Finalizarea lucrărilor la imobilul C10 din Zalău, Aleea Năzuinţei, nr.10;
6. Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Jibou;
7. Modernizarea Sala de şedinţe şi birouri la Consiliul judeţean;
8. Montat căsuţe din lemn la Complexul arheologic Porolissum – Moigrad;
9. Reabilitare şi montare remiză metalică CMJ Sălaj;
10. Reparaţie capitală acoperiş şi subsol imobil, din Zalău, Str.Kossuth, nr.71;
11. Verificare SF, PT, detalii de execuţie, caiet de sarcini pentru “ Mansardare şi Centrală termică
Boghiş”;
12. Reabilitare Centru Cultural Zalha;
13. Alimentarea cu apa a localităţii Fălcuşa, comuna Poiana Blenchii.
Totodată, experţii tehnici, reprezentanţi ai serviciului de specialitate, au urmărit lucrările la unele
obiective finanţate din fonduri UE, după cum urmează :
- Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj (clădirile: Centrul Militar
Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi Galeriile de artă “ Ioan Sima”);
- Modernizarea şi extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei, prin infiinţarea de
ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial;
- Modernizarea Complexelor de Servicii Sociale din Zalău, Jibou şi Şimleu Silvaniei.
În cursul anului 2010 s-au verificat documentaţiile tehnice, în faza PT, care se vor finanţa prin
diferite programe, cum ar fi :
− Reabilitare corp A şi B la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
− Circuitul Castrelor Romane din judeţul Sălaj.
S-a asigurat participarea la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţii finale pentru lucrările finanţate de
Consiliul judeţean, de instituţiile subordonate şi pentru lucrările consiliilor locale, la solicitarea acestora. Sau coordonat programele de alimentare cu apă la sate:
- recepţia finală pentru sistemul de alimentare cu apă Valcău de Jos – Valcău de Sus;
− la care au fost cuprinse lucrări în continuare la un număr de 19 localităţi (Crasna, Crişeni,
Gîrceiu, Cristur, Almaşu, Stâna, Jebucu, Sfăraş, Petrinzel, Hida, Baica, Pericei, Bădăcini, Sici,
Vîrşolţ, Recea Mare, Recea Mica, Treznea şi Bozna ) şi lucrări noi pentru 10 localităţi (Băbeni,
Zalha, Ciureni, Ceaca, Lozna, Valea Loznei, Preluci, Racâş şi Sînpetru). Fondurile alocate de
către MDRT Bucureşti în anul 2010 au fost în valoare de 1.230.000,00 lei şi au fost utilizate în
conformitate cu programul aprobat de Consiliul Judeţean Sălaj şi MDRT Bucureşti.
În colaborare cu Biroul Achiziţii Publice din cadrul Consiliului judeţean, s-au întocmit documentaţii
de atribuire, caiete de sarcini pentru lucrările, serviciile şi achiziţii de produse cuprinse în Programul de
achiziţii pentru anul 2010 (aferente serviciului) şi s-a participat în comisiile de evaluare pentru aceste
achiziţii.
Totodată la solicitarea instituţiilor subordonate Consiliului judeţean şi a consiliilor locale,, s-a
participat în comisiile de evaluare a unor achiziţii publice din programul acestora de investiţii.
* Atribuţii duse la îndeplinire de Servicul patrimoniu public şi privat al judeţului

AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
În anul 2010 Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a avut cinci şedinţe de lucru,
în care au fost analizate 15 documentaţii (un plan urbanistic general şi 14 planuri urbanistice zonale), în final
fiind emise 15 avize, pentru care s-au încasat 1.782,0 lei, iar Comisia consultativă avize, în cadrul celor 34
de şedinţe de lucru, a analizat un numǎr de 246 de documentaţii.
În cursului anului 2010, din activităţile de avizare şi autorizare desfăşurate de către Structura
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arhitectului şef s-au încasat venituri în sumă de 173.165,91 lei, din care:
- 8.352,08 lei pentru emiterea unui număr de 141 certificate de urbanism;
- 154.567,09 lei pentru eliberarea a 60 autorizaţii de construire;
- 1.537,00 lei pentru 114 avize ale structurii de specialitate pentru certificatele de urbanism;
-6.927,74 lei pentru 55 avize ale structurii de specialitate, pentru autorizaţiile de construire.
În cadrul programului anual de control privind disciplina urbanistică şi starea monumentelor de
arhitectură, s-au efectuat deplasǎri în 38 de comune, urmǎrindu-se îndrumarea personalului cu atribuţii în
acest domeniu, în vederea respectǎrii şi aplicǎrii legislaţiei în vigoare, pentru prevenirea eventualelor
abateri.
În aceeaşi perioadǎ, reprezentanţi din cadrul Structurii Arhitectului şef au participat la evaluarea
unor investiţii propuse şi realizate de primǎriile din comunele Boghiş, Nuşfalău, Carastelec şi Dobrin, la
recepţia unor lucrǎri realizate în judeţ – comunele Crasna, Nuşfalău, Şimişna şi Băbeni, la licitaţiile pentru
realizarea unor lucrǎri la primăriile Carastelec, Pericei şi Nuşfalău. De asemenea, s-a asigurat participarea în
comisia pentru delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale comunelor din judeţ şi ale hotarelor cu
judeţele învecinate, precum şi la întocmirea documentaţiilor tehnice pentru finanţarea lucrărilor de
reabilitare la bisericile din judeţ (Cizer, Zăuan, Archid).
*Atribuţii duse la îndeplinire de Structura arhitectului şef

MANAGEMENTUL CALITĂŢII, MEDIU, UTILITĂŢI PUBLICE ŞI RECEPŢII LUCRĂRI
În anul 2010 s-au desfăşurat activităţi în comun cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu –
Comisariatul Sălaj, privind controlul stării de salubritate a localităţilor, a cursurilor de apă şi căilor de acces
şi comunicaţie de pe raza judeţului, precum şi respectarea reglementărilor privind administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor şi colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.
Colaborarea dintre personalul acestui compartiment şi cel din cadrul Direcţiei managementul
proiectelor şi dezvoltare regională, pentru realizarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, a condus la
fundamentarea proiectelor ,,Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj” şi ,,Plan Local de Acţiune
pentru Mediu”.
În anul 2010, la nivelul Consiliului Judeţean a fost implementat sistemul de management al calităţii.
În cursul perioadei de referinţă, activitatea acestui compartiment a vizat în special: gestionarea
datelor privind raportarea lunară a investiţiilor realizate sau aflate în curs de realizare finanţate prin diverse
surse/programe pentru componentele: alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare, drumuri, poduri,
podeţe, spaţii verzi, gestiunea deşeurilor; gestionarea datelor privind Programul de asigurare a spaţiilor în
intravilanul localităţilor; informarea privind starea depozitelor de deşeuri menajere din mediul rural închise
în cursul anului 2009, precum şi actualizarea bazei de date privind contractele încheiate pentru servicii de
salubrizare a localităţiilor în vederea preîntâmpinării reapariţiei depozitelor de deşeuri pe raza localităţiilor
din mediul rural; coordonarea activităţii consiliilor locale şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Sălaj în vederea respectării prevederilor în domeniul protecţiei mediului; acordarea de sprijin şi asistenţă
tehnică consiliilor locale şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Sălaj în implementarea legislaţiei şi
politicilor în domeniul protecţiei mediului.
*atributii duse la indeplinire de Compartimentul managementul calităţii, mediu, utilităţi publice şi recepţii
lucrări

MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANŢARE LOCALĂ, NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ
În acest sector s-a acţionat pentru identificarea, elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor
de interes regional şi judeţean în cadrul Programului Operaţional Regional 2007– 2013, a Programelor
Operaţionale Sectoriale şi a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, în scopul atingerii obiectivelor axelor
prioritare, respectiv domeniilor majore de intervenţie ale acestora.
S-a avut în vedere iniţierea şi depunerea spre finanţare a unor proiecte noi, derularea proiectelor şi
programelor proprii de finanţare ale Consiliului Judeţean Sălaj, guvernamentale şi acordarea asistenţei de
specialitate autorităţilor publice locale care au solicitat acest lucru, după cum urmează:
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1. Reabilitare drum Ciucea - Crasna – Vîrşolţ - în curs de implementare
Sursa de finanţare: FEDR – POS Mediu 2007 – 2013,
Partener: Consiliul Judeţean Cluj
Valoarea totală a proiectului: 85.628.384,55 lei;
S-a obţinut pre-finanţarea proiectului în valoare de 21.533.151,40 lei, reprezentând 30 % din valoarea
eligibilă a contractului de finantare;
Au fost depuse la ADR Nord-Vest şase cereri de rambursare, din care patru au fost deja plătite. Valoarea
acestor cereri de rambursare este de 4.838.772,12 lei;
Au fost încheiate următoarele contracte de servicii şi execuţie lucrări între Consiliul Judeţean Sălaj şi
prestatori, pentru:
• Servicii de consultanţă şi asistenţă juridică, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
• Servicii de publicitate;
• Servicii de supraveghere lucrări;
• Servicii de audit;
• Execuţie lucrări - în data de 20.01.2010 a fost semnat contractul de execuţie lucrări cu Asocierea
de firme desemnate câştigătoare în urma licitaţiei deschise: SC Euro Strada SRL, Hidroconstrucţia
SA şi SC Recom SA;
• Actul adiţional nr. 1 la contractul de execuţie lucrări nr. 713/20.01.2010;
Au fost elaborate 10 rapoarte de progres trimestriale şi au fost efectuate 10 vizite de monitorizare;
Au fost elaborate 6 cereri de rambursare, având loc vizite după fiecare cerere de rambursare depusă;
Durata proiectului: perioada de implementare - 40 luni, din care 13 luni pentru execuţie lucrări;
Rezultate aşteptate:
• Reabilitare drum judeţean în lungime totală de 37,629 km (30,279 km în judeţul Sălaj).
Stadiul lucărilor :
• Sunt finalizate şi date în circulaţie 10 din cele 11 poduri care fac obiectul proiectului, din care 2
poduri pe tronsonul de drum aferent judeţului Cluj.
• Stadiul lucrărilor de execuţie la sistemul rutier este de cca 60%.
2. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj - în implementare
Sursa de finanţare: FEDR – POS Mediu 2007 – 2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 1;
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj;
Partener: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” din care fac parte toate cele 61
unităţi administrativ-teritoriale şi Judeţul Sălaj;
Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judeţul Sălaj;
Valoarea totală a proiectului: 145.760.964 lei (34.137.657 euro), din care:
• Valoarea eligibilă: 106.540.921 lei;
• Valoarea neeligibilă: 39.220.043 lei;
• TVA: 27.767.496 lei, din care:
• Cofinanţare (2%): 1.999.966 lei;
• Asistenţa financiară solicitată (FEDR şi bugetul de stat): 97.998.285 lei.
Obiectiv general: îndeplinirea angajamentelor din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană
cu privire la îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi de mediu ale populaţiei;
Obiectiv specific: implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj;
Rezultate:
• Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin, cu o suprafaţă totală de 195.577 mp şi o
capacitate de cca. 1.100.000 mc, având următoarele facilităţi: depozit ecologic, staţie de sortare,
staţie de tratare mecano-biologică, staţie de epurare;
• 3 staţii de transfer:
- Crasna ,cu o suprafaţă de 6.966 mp şi capacitate de 13.900 t/an;
- Sînmihaiu Almaşului, cu o suprafaţă de 6.024 mp capacitate de 3.400 t/an;
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- Surduc, cu o suprafaţă de 5.990 mp capacitate de 2.600 t/an;
4 depozite neconforme din mediul urban, închise (Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Zalău –
Crişeni şi Jibou);
• 6,1 km de drumuri de acces modernizate/reabilitate (Dobrin – 2,1 km; Crasna – 1,2 km; Sînmihaiu
Almaşului – 1,8 km şi Surduc 1,0 km);
- Stadiul actual al proiectului:
• A fost înfiinţată Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP);
• A fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”;
• Prin hotărârile Consiliilor locale Crasna, Dobrin, Sînmihaiu Almaşului şi Surduc - pe raza cărora
va fi realizat proiectul - terenurile aferente investiţilor au fost date în administrarea Consiliului
Judeţean Sălaj;
• S-a obţinut Acordul de mediu nr.17-NV6 din 09.08.2010 emis de către Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului Cluj-Napoca, în urma parcurgerii procedurilor de Evaluare a impactului asupra
mediului, demarate la data de 30 iunie 2009;
• Documentaţia tehnică – faza Studiu de fezabilitate – a fost aprobată, atât de Consiliul Judeţean
Sălaj, cât şi de ADI „ECODES Sălaj”.
• Proiectul tehnic şi documentaţia de atribuire pentru contractul de lucrări sunt în curs de elaborare
la consorţiul firmelor de consultanţă KOCKS-ENVIROPLAN-EPEM-ROMAIR CONSULTING;
• Sunt în curs de pregătire documentaţiile de atribuire pentru serviciile de supervizarea lucrărilor de
construcţii şi pentru Serviciile de asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului şi
servicii de conştientizare publică;
• Au fost elaborate expertizele necesare proiectării drumurilor de acces pentru Centrul de
management integrat al deşeurilor din Dobrin precum şi pentru Staţiile de transfer din Crasna,
Surduc şi Sînmihaiu Almaşului;
• Sunt în pregătire documentaţiile tehnice (studiu de fezabilitate, proiect tehnic) necesare execuţiei
lucrărilor pentru amplasamentele drumurilor de acces la cele patru locaţii mai sus menţionate;
• Au fost transmise, către OI şi AM POS Mediu, planul financiar pe surse şi ani, precum şi planul
de rambursare pe 24 de luni, conform prevederilor contractului de finanţare.
3. Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean
Sălaj - clădirile
Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima” - în
implementare
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2007 – 2013;
- Valoare totală: 25.424.792,84 lei (5.988.080 Euro) din care :
• Valoare eligibilă: 20.054.273,53 lei (4.723.209 Euro);
• Cofinanţare: 362.045 lei;
• Autofinanţare: 1.951.998,98 lei;
• Valoare neeligibilă: 1.598.494,24 lei;
- Perioada de implementare: 29 luni;
- Obiectivul general: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor la clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie
Zalău şi Galeriile de Artă "Ioan Sima";
- Rezultate directe:
• 9.963 mp suprafaţă restaurată din care:
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (1862 mp),
- Galeriile de Artă "Ioan Sima" (2742 mp),
- Centrul Militar Judeţean (5359 mp)
• Clădirea Centrului Militar Judeţean va fi transformată în Centru de Dezvoltare Culturală şi
Turistică a Judeţului Sălaj
- Stadiul implementării proiectului:
• S-au încheiat procedurile de achiziţie publică pentru: servicii de publicitate, servicii de audit,
servicii de supraveghere a execuţiei de lucrări, execuţie de lucrări, asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor;
•
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În 2 iulie 2010, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare;
• Până în prezent, au fost efectuate lucrări de organizare de şantier şi lucrări specifice execuţiei;
• Procentul de realizare a lucrărilor este de 16.71%;
- Activităţi de management al proiectului:
• au avut loc 6 şedinţe de progres cu privire la realizarea lucrărilor de execuţie;
• s-au desfăşurat întâlniri de lucru ale echipei de proiect pe şantier, de câte ori a fost necesar;
• au fost transmise 4 rapoarte trimestriale de progres;
• au fost efectuate 4 vizite de monitorizare de către reprezentanţii ADR N-V;
• au avut loc două conferinţe de presă;
• a fost publicat un comunicat de presă, cu ocazia semnării Contractului de Finanţare;
• au fost publicate 6 articole de presă referitoare la proiect.
4. Modernizarea şi extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei, prin înfiinţarea de
ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial - în implementare
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2007 – 2013;
•

- Valoarea totală a proiectului: 3.499.441,69 lei, din care:
Valoarea totală eligibilă: - 2.831.509,05 lei;
• cofinanţarea eligibilă a beneficiarului:- 56.630,18 lei;
• TVA: - 532.260,74 lei;
• valoare neeligibilă: - 135.671,90 lei;
• asistenţă financiară nerambursabilă:- 2.774.878,87 lei;
Durata de implementare: 18 luni;
Rezultate aşteptate:
• 1214 mp - suprafaţă totală şarpantă refăcută şi învelitoare de ţiglă metalică;
• 2069,90 mp - suprafaţă utilă total recompartimentată şi modernizată în corpul de legătură, clădirea
cantină + sală polivalentă;
• 2383,50 mp – suprafaţă utilă totală reamenajată şi modernizată - corpuri de clădire preşcolari şi
şcolari;
• 7 servicii sociale existente modernizate;
• două servicii sociale nou-înfinţate (înfiinţarea de ateliere vocaţionale şi locuinţe de tranzit pentru
tinerii care părăsesc sistemul rezidenţial de protecţie a copilului);
Stadiul implementării proiectului:
• stadiul fizic de execuţie lucrări, cca 80%;
• au fost încasate sumele corespunzătoare celor două cereri de prefinanţare solicitate, reprezentând
30% din valoarea eligibilă;
• au fost elaborate, transmise şi încasate 3 cereri de rambursare pentru plăţile efectuate;
• au fost elaborate 5 rapoarte de progres trimestrial.
5. Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Şimleu Silvaniei şi Zalău în implementare
Sursa de finanţare: FEDR – POR 2007 – 2013;
Valoarea totală a proiectului: 3.497.789,30 lei, din care:
• Valoarea totală eligibilă: 2.825.618,87 lei;
• Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 56.512,38 lei;
• TVA: 530.905,53 lei;
• Valoare neeligibilă: 141.264,90 lei;
• Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.774.878,87 lei;
Rezultate aşteptate:
• CSC Şimleu Silvaniei
- 2173,10 mp suprafaţă totală modernizată;- 666,00 mp suprafaţă platforme şi trotuare din
beton;
•

-

-

-

-
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- 140 ml reţea canalizare menajeră exterioară;
- două servicii nou-înfiinţate (două ateliere vocaţionale de: croitorie şi tâmplărie/ pirogravură);
•

CSC Jibou

-

2151,00 mp suprafaţă totală modernizată;
45 ml reţea canalizare menajeră exterioară;

CSC nr.1 Zalău
- 722,70 mp suprafaţă totală modernizată;
• 14 servicii modernizate la cele 3 centre sociale;
- Stadiul implementării proiectului:
• Stadiul fizic de execuţie lucrări peste 50%;
• Au fost depuse două cereri de prefinanţare, reprezntând 30% din valoarea eligibilă a proiectului;
• Au fost elaborate şi transmise 4 cereri de rambursare;
• Au fost elaborate 5 rapoarte de progres trimestrial.
6. Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN1F - Românaşi - Creaca - Jibou - Benesat - în
implementare
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2007 – 2013;
- Valoarea totală a proiectului: 102.697.090,61 lei;
- S-a obţinut prefinanţarea proiectului, în valoare de 12.968.542,78 lei, reprezentând 15 % din valoarea
eligibilă a contractului de finanţare;
- Au fost încheiate următoarele contracte de servicii şi execuţie lucrări între beneficiar- Consiliul
Judeţean Sălaj - şi prestatori pentru:
• Servicii de publicitate;
• Servicii de supraveghere lucrări;
• Servicii de audit;
• Execuţie lucrări - în data de 14.12.2010, a fost semnat contractul de execuţie lucrări cu Asocierea
formată din: SC Shapir Structures 1991 Ltd., SC TransBitum SRL, SC Drum Construct SRL şi SC
Inserco SRL;
- Au fost elaborate două rapoarte de progres trimestriale şi au fost efectuate două vizite de
monitorizare;
- Durata proiectului: perioada de implementare 36 luni, din care 14 luni pentru execuţie lucrări;
- Rezultate aşteptate: reabilitare drum judeţean, în lungime totală de 36.311 km.
7. Reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău - în implementare
•

-

-

Sursa de finanţare: FEDR - POR – DMI 3.1;
Valoarea totală: - 42.752.042 lei, din care:
• valoare eligibilă: 34.559.915 lei;
• valoare neeligibilă: 8.155 lei;
• TVA: 8.183.972 lei;
• cofinanţare: 699.353,30 lei;
• asistenţă financiară solicitată: 33.868.716,70 lei;
Rezultate:

faţadă reabilitată;
acoperiş reabilitat;
•
instalaţii electrice,
sanitare, de încălzire şi ventilaţie şi instalaţii de alimentare cu gaze medicale refăcute;
•
5 lifturi ce vor fi
înlocuite;
•
1359,65
mp
suprafaţă funcţională reabilitată.
8. Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2007 – 2013;
•
•
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-

Proiectul a fost depus, la OI - ADR NV, în luna octombrie 2008, a parcurs toate etapele de evaluare
administrativă şi eligibilitate, s-a dat răspuns la toate notificările solicitate de OI ADR Nord-Vest în
cadrul procesului de evaluare a proiectului;
- În vederea continuării procesului de evaluare şi a fazei de pre-contractare, în luna decembrie 2010, a
fost solicitată, de către OI ADR NV, documentaţia tehnică la nivel PT-DE;
Valoarea totală estimată a proiectului: 33.105.920,15 lei,
durata de implementare a proiectului: 23 luni;
Rezultate aşteptate:
• restaurarea şi punerea în valoare a Castrului roman Porolissum (Moigrad) şi Castrul roman de la
Buciumi;
• lucrări de conservare primară, consolidare şi reabilitare funcţională şi volumetrică pe o suprafaţă
totală de 4.937 mp;
• realizare alei pietonale, în suprafaţă totală de 9.900 mp;
• reabilitare drumuri de acces în lungime totală de 4,613 km;
• realizare 4 parcări şi două grupuri sanitare;
• realizare iluminat ambiental, pe o lungime totală de 3.570 m.
9. Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – Judeţul Sălaj
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2007 – 2013;
- Proiectul a fost depus la Organism Intermediary- ADR NV, în luna noiembrie 2008 şi a parcurs etapele
de evaluare administrativă şi eligibilitate, s-a dat răspuns la toate notificările solicitate de OI ADR
Nord-Vest în cadrul procesului de evaluare a proiectului;
- Având în vedere faptul că alocarea financiară regională pentru acest domeniu major de intervenţie a fost
atinsă de valoarea solicitată prin contractele de finanţare semnate, proiectul a fost inclus în lista de
rezervă la nivelul regiunii de dezvoltare Nord Vest. Pe măsură ce vor fi disponibilizate resurse pentru
finanţarea acestui proiect, se va trece în etapa precontractuală;
- Valoarea totală estimată a proiectului: 4.813.229,00 lei;
- Durata de implementare a proiectului: 23 luni;
- Rezultate aşteptate:
•
restaurarea şi punerea în valoare a 7 biserici din judeţ;
•
lungimea căilor de acces modernizate (drumuri de acces şi alei): 1.530,1 ml;
•
suprafaţa zonelor de protecţie împrejmuite: 26.800 mp;
•
amenajarea a 7 parcări, cu o suprafaţă totală de 1.365 mp;
•
realizarea a 7 grupuri sanitare şi 3 puncte de informare;
•
iluminat ambiental.
10. Reabilitare drum judeţean DJ191 D Nuşfalău -Valcău – Sîg – Tusa - Vînători
- Proiectul a fost depus, la OI - ADR NV, în luna aprilie 2009, a parcurs toate etapele de evaluare;
- S-a răspuns la toate notificările solicitate de OI ADR Nord-Vest în cadrul procesului de evaluare a
proiectului depus de către Consiliul Judeţean Sălaj;
- Având în vedere faptul că alocarea financiară regională pentru acest domeniu major de intervenţie a fost
atinsă de valoarea solicitată prin contractele de finanţare semnate, proiectul a fost inclus în lista de
rezervă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord –Vest;
- Valoarea totală a proiectului: 95.411.978,57 lei;
- Rezultate aşteptate: reabilitare drum judeţean, în lungime totală de 31,250 km.
11. Reabilitare drum judeţean DJ191 C Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca
- Proiectul a fost depus, la OI - ADR NV, în luna martie 2009, a parcurs toate etapele de evaluare;
- S-a răspuns la toate notificările solicitate de OI ADR Nord-Vest în cadrul procesului de evaluare a
depus de către Consiliul Judeţean Sălaj;
- Având în vedere faptul că alocarea financiară regională pentru acest domeniu major de intervenţie a fost
atinsă de valoarea solicitată prin contractele de finanţare semnate, proiectul a fost inclus în lista de
rezervă la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest;
- Valoarea totală a proiectului: 106.216.189,05 lei;
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- Rezultate aşteptate: reabilitare drum judeţean, în lungime totală de 42 km.
12. Energie Verde pentru Sălaj: Câmp fotovoltaic - în evaluare tehnică şi economică
- Sursa de finanţare: FEDR - POS CCE, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 2;
- Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judeţul Sălaj, com. Mirşid, loc. MoigradPorolissum;
- Valoarea totală a proiectului: 52.963.403,05 lei (12.461.980 Euro), inclusiv TVA, din care:
•
876.862,15 lei reprezintă contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;
•
1.109.511,65 lei reprezintă cheltuielile neeligibile;
- Stadiul actual al proiectului: Aplicaţia de finanţare se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară;
- Rezultate:
•
câmp fotovoltaic, cu 9990 module fotovoltaice;
•
patru posturi de transformare de 630 kVA;
•
222 de invertoare (74 pe o fază);
•
anexă de pază şi control;
•
căi de acces în interiorul câmpului fotovoltaic;
•
instalaţii interioare de iluminat şi supraveghere;
•
racord de 20 kV în cablu subteran (LES), pe o lungime de cca. 2 km, a câmpului fotovoltaic
la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN).
13. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă din Transilvania de Nord- în implementare (Consiliul Judeţean Sălaj este partener în acest
proiect)
- Sursa de finanţare: POR – DMI 3.3;
- Valoarea totală: 49.868.560,79 lei, din care:
•
valoare eligibilă: 41.960.353,60 lei;
•
contribuţia Consiliului Judeţean: 106.845,18 lei;
•
valoarea eligibilă pentru judeţul Sălaj : 5. 342.258, 80 lei ;
- Rezultatele directe ale proiectului: achiziţionarea a 5 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, o
autospecială pentru descarcerări grele, 3 ambulanţe de prim-ajutor;
14. Program de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de culte şi/sau entităţi care
acordă asistenţă socială persoanelor cu Sindrom Down în judeţul Sălaj - în implementare,
- Sursa de finanţare: - bugetul Consiliului Judeţean Sălaj;
- Buget: 503.000 lei (25 contracte de finanţare semnate);
- Rezultate aşteptate:
•
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a confortului psiho-social în rândul persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate prin
implicarea unităţilor de cult şi/sau a entităţilor care oferă asistenţă socială tinerilor cu
Sindrom Down;
•
accesul la servicii sociale a 434 beneficiari, din care: 377 persoane vârstnice, 51 copii şi 6
tineri, cărora le-au fost oferite servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine
sociale funcţionând pe lângă unităţile de cult sau în centre de zi pentru copii şi tineri cu
dizabilităţi;
•
înfiinţarea şi ocuparea a 56 locuri de muncă, din care majoritatea în mediul rural;
•
sprijinirea funcţionării a 25 servicii sociale, oferite de către parohiile acreditate ca furnizori
de servicii de asistenţă socială, precum si entităţile care acordă servicii de asistenţă socială
copiilor şi tinerilor cu Sindrom Down, acreditate ca furnizoare de servicii de asistenţă
socială.

-

15. Parteneriat Norvegiano-Român (Noro) pentru progres în Bolile Rare,
Parteneriat - Consiliul Judeţean Sălaj cu Asociaţia Prader Willi România;
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Sursa de finanţare: Guvernul Norvegian, prin Programul de Cooperare Economică şi Dezvoltare
Sustenabilă în România;
- Valoarea proiectului: 1.974.138 euro, din care 8.000 euro cofinanţare din partea Consiliului Judeţean
Sălaj;
- Durata proiectului: 24 luni (aprilie 2009 – aprilie 2011);
- Rezultate pe tipuri de activităţi aşteptate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor afectate de boli rare în
România, asigurând acces egal la diagnostic timpuriu, tratament de calitate şi servicii de reabilitare prin
intermediul unei reţele complexe şi accesibile de facilităţi şi resurse în baza Planului Naţional pentru
Boli Rare.
Prin personalul de specialitate din cadrul Direcţiei managementul proiectelor şi dezvoltare regională,
în cursul anului 2010, s-a obţinut Avizul de mediu aferent „Planului judeţean de gestionare a deşeurilor” şi,
de asemenea, s-a realizat diseminarea informaţiilor cu privire la disponibilitatea, utilizarea şi gestiunea
fondurilor externe şi interne pentru dezvoltare locală şi regională. S-a continuat acţiunea de sprijinire a
consiliilor locale în procesul de fundamentare şi elaborare a unor programe/proiecte de dezvoltare pe diverse
domenii de activitate (FEADR – Măsura 3.2.2), iar împreună cu partenerii de proiecte s-a asigurat derularea
şi implementarea acestora.
*Atribuţii duse la îndeplinire de DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ

SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATE
În ceea ce priveşte infrastructura instituţiilor ce acordă servicii de asistenţă socială, în cursul anului
2010, din resursele bugetare - fonduri asigurate de către Consiliul Judeţean Sălaj - s-au realizat lucrări de
investiţii după cum urmează:
-la CSCH Zalău, s-au finalizat lucrările de modernizare a centralei termice, lucrări începute în anul
2009, dar s-au realizat şi lucrări de reparaţii capitale la două case de tip familial din municipiul Zalău, lucrări
de strictă necesitate impuse în urma inundaţiilor din iulie 2010;
-la CSC Cehu Silvaniei, s-a demarat o lucrare de investiţii având ca şi scop realizarea aducţiunii de gaz
metan pentru 3 imobile, în vederea trecerii de la asigurarea energiei termice pe bază de combustibil tip M, la
energie termică, pe bază de gaz metan;
-la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Crasna, s-au reabilitat 8 grupuri sociale în conformitate cu
standardele specifice şi racordul la sistemul de apă potabilă şi canalizare;
-la CSC Şimleu Silvaniei, s-a realizat adaptarea imobilului cu un lift de acces, pentru a permite accesul
copiilor cu handicap în imobil;
-la sediul DGASPC, s-au impus lucrări de reparaţii capitale la subsolul clădirii şi în birouri, deoarece, în
urma inundaţiilor din luna iulie 2010, întreg imobilul a fost inundat, distrugându-se pardoselile, o parte din
dotari (calculatoare şi mobilier);
-la CSC Jibou, s-a achiziţionat un nou cazan pentru realizarea energiei termice şi prepararea apei calde.
S-au finalizat lucrările la un nou imobil, respectiv CITO Jibou, imobil în care vor beneficia de condiţii,
conform standardelor, un număr de 60 beneficiari, persoane adulte cu handicap.
DGASPC Sălaj a depus, în anul 2009, cereri de finanţare în cadrul programului de finanţare BIRD –
„Proiectul de Incluziune Socială”, cereri care au fost declarate câştigătoare cu privire la realizarea unui
C.I.A., cu o capacitate de 50 locuri, la Nuşfalău, şi 3 centre multifuncţionale cu o capacitate de 40 locuri în
localităţile Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei şi Jibou, proiecte care au fost avizate de către „Consiliul
Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe”, doar la sfârşitul anului 2010, şi
pentru care finanţarea va începe doar în anul 2011.
În anul 2010, au fost depuse două proiecte la Asociaţia „Ateliere Fără Frontiere” România, proiecte
prin care au fost donate un număr de 16 calculatoare, pentru copiii din CSC Jibou şi CSC Cehu Silvaniei;
acestea vor fi folosite în atelierele de informatică a acestor unităţi. Un alt proiect finantat este cel
implementat prin programul e-Public şi prin care, începând cu anul 2011, se va implementa un sistem
electronic de gestionare a documentelor.
În domeniul protecţiei drepturilor copilului, s-au intensificat acţiunile de promovare a Legii nr.
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272/2004; printr-o colaborare instituţională cu primăriile, unităţile de învăţământ, unităţi de cult, medici şi
agenţi de poliţie, am reuşit să identificăm la timp cazurile de copii aflaţi în dificultate sau în situaţie de risc
în familiile naturale şi pentru care s-a impus o măsură de protecţie specială.
Totuşi, la data de 31.12.2010, în sistemul de protecţie rezidenţială beneficiază de o măsură de
protecţie un număr de 290 copii, în regim de urgenţă – un număr de 45 copii, iar în centrele de zi un număr
de 58 copii.
Asistenţa maternală profesionistă reprezintă o alternativă benefică pentru copilul de vârstă mică şi
care nu poate fi îngrijit în familia biologică. În prezent, în această formă de protecţie sunt 168 de copii aflaţi
în plasament la 110 asistenţi maternali profesionişti, din care un număr de 60 de asistenţi maternali au în
îngrijire 2 copii, iar 2 asistenţi maternali au în îngrijire 3 copii. Deşi s-a încercat promovarea ocupaţiei de
asistenţi maternali în anul 2010, doar 8 persoane au depus cerere pentru a fi atestate ca şi asistent maternal
profesionist, iar dintre acestea doar două persoane au obţinut atestatul de asistent maternal profesionist şi îşi
vor începe activitatea doar în anul 2011.
Pentru a găsi o alternativă la măsurile de protecţie, am continuat să promovăm adopţia ca şi măsură
definitivă de protecţie: 10 copii au fost adoptaţi în anul 2010 şi încă 4 copii sunt adoptabili juridic, dar
pentru care nu s-a reuşit identificarea unei familii.
Măsura plasamentului la rude până la gr. IV, inclusive, este o măsură de protecţie alternativă, prin
care copilul rămâne în familia extinsă, astfel că în anul 2010 un număr de 596 copii au beneficiat de o
măsură de protecţie la o familie sau persoană, dintre aceştia 500 de copii beneficiază de măsura
plasamentului la rude până la gradul IV, 54 copii se află în plasament la alte familii, iar un număr de 42 de
copii, cu ambii părinţi decedaţi, beneficiază de tutelă ca şi formă de protecţie.
În anul 2010, au fost evaluaţi, din punct de vedere medical şi psihologic, un număr de 1077 copii din
judeţ, pentru 927 dintre aceştia s-a acordat un grad de handicap, iar în cazul a 150 copii s-a respins
încadrarea în grad de handicap. Pentru un număr de 168 de copii, s-a stabilit un plan de orientare şcolară şi
profesională către învăţământul special din alte judeţe, deoarece în judeţul Sălaj nu există şcoli speciale
pentru copiii cu deficienţă de auz şi vedere. Pentru a veni în sprijinul copiilor cu handicap din familie, în
parteneriat cu ANPDC, s-a dezvoltat proiectul „Dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale de a sprijini
îngrijirea copiilor în familie, finanţat prin mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, prin care,
cu sprijinul unei echipe mobile, vom oferi copiilor cu handicap, în propriile familii, servicii de evaluare,
consiliere psihologică şi servicii de logopedie.
În anul 2010, au fost sesizaţi un număr de 73 de copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund
penal, reuşindu-se evaluarea a 18 cazuri pentru care s-a stabilit măsura supravegherii specializate, iar un
număr de 47 cazuri sunt în evaluare. Prin serviciile de consiliere şi sprijin pentru părinţi, am evitat, în cursul
anului 2010, instituţionalizarea unui număr de 40 copii, dar totuşi un număr de 10 copii au fost abandonaţi în
spitale, copii care au ajuns în sistemul de protecţie, iar pentru 22 copii, victime ale neglijenţei şi violenţei în
familie, s-a impus o măsură de protecţie în sistem rezidenţial.
În anul 2010, DGASPC Sălaj a realizat programe de colaborare şi proiecte comune cu Fundaţia
„Acasă”, pentru servicii de recuperare şi reabilitare pentru copiii aflaţi în plasament la asistenţii maternali
profesionişti sau în centre de plasament. Cu sprijinul Fundaţiei „PRO VITA IAZ” coordonăm o casă de tip
familial pentru 13 copii, Fundaţia Charitatis Oradea asigurând fonduri pentru coplata salariilor pentru 8
asistenţi maternali profesionişti.
Împreună cu Fundaţia Prader Willi şi Asociaţia Handicapaţilor Zalău, reuşim să organizăm, în
fiecare an, „Special Olympic”, prin care promovăm şi sprijinim copii şi tineri cu handicap care practică
sportul ca şi terapie de dezvoltare.
Fundaţia „Mission Borders” Sibiu este organizaţia care, în mod constant, oferă tabere şcolare pentru
copiii din CSC Jibou, CSC Şimleu Silvaniei şi CSC Cehu Silvaniei, dar şi alimente, dulciuri şi materiale
igienico-sanitare, implicându-se în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm în unele sectoare, din lipsa
resurselor financiare.
În domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap, în judeţul Sălaj funcţionează din anul 2010,
un număr de 4 unităţi cu un număr de 358 beneficiari, din care CITO Bădăcin cu un număr de 123
beneficiari; CSSPAH Crasna, cu un număr de 91 beneficiari; CSSPAH Jibou, cu un număr de 101
beneficiari şi CIA Boghiş, cu un număr de 43 beneficiari, iar la Centrul Medico-Social Ileanda, unde există o
capacitate de 30 locuri, au beneficiat de servicii socio-medicale un număr de 500 persoane.
În conformitate cu Legea nr. 448/2006, persoana cu handicap are dreptul la îngrijire în unităţile de
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protecţie de pe raza administrative-teritorială unde îşi are domiciliul, dar, din cele 110 solicitări de
instituţionalizare, doar 35 de cazuri au fost acceptate şi acest lucru datorită faptului că pentru 10 persoane cu
handicap am reuşit transferul în alt judeţ dar şi integrarea în familia naturală.
Prin Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap, au fost evaluate, în anul 2010, un
număr de 8441 persoane, din care 1130 cereri noi, respectiv 7311 cazuri în vederea reevaluării conform
normelor legale în vigoare, în situaţia a 100 persoane s-a impus evaluarea acestora la domiciliu datorită
imposibilităţii acestora de a se deplasa. În urma evaluării, pentru un număr de 142 persoane s-a propus
respingerea încadrării în grad de handicap.
Tot în baza Legii nr. 448/2006, în anul 2010, s-au acordat persoanelor cu handicap un număr de 7431
bilete de călătorie pentru transportul CFR, 22900 bilete de călătorie pentru transportul auto interurban auto şi
un număr de 2016 legitimaţii de transport urban.
Pentru a se elimina suprapuneri în cazul persoanelor încadrate în gradul I de handicap şi care
beneficiază de indemnizaţie de însoţitor, atât în baza Legii nr. 19/2000, cât şi în baza Legii nr. 448/2006, s-a
creat o bază de date care este corelată, lunar, cu baza de date a Casei Judeţene de Pensii Sălaj.
În cursul anului 2010, au fost evaluate şi transmise consiliilor locale un număr de 1200 cereri privind
acordarea indemnizaţiei lunare, pentru persoanele adulte cu handicap de gradul I, care sunt îngrijite de către
membrii familiei sau persoane care au statut de pensionari.
Pe tot parcursul anului, s-au prelungit colaborările cu Academia de Studii Sociale din Hoff Germania
şi Primăria Altaen Olanda, în vederea finalizării proiectelor de pregătire profesională a angajaţilor din CITO
Bădăcin şi CRRN Jibou, proiect prin care un număr de 6 angajaţi au participat la un schimb de experienţă în
Olanda.
În activitatea desfăşurată în anul 2010, un număr de 10 servicii sociale au fost verificate de către
Inspecţia Socială, iar împreună cu medicii specialişti, de la D.S.P. şi C.A.S. Sălaj, au realizat, în perioada
iunie – decembrie 2010, evaluarea a 4481 de dosare de persoane cu handicap, dintre care un număr de 44 de
dosare ale persoanelor cu handicap au fost propuse spre reevaluare, către Comisia Superioară.
Pe parcursul anului 2010, au existat o serie de probleme specifice sistemului de asistenţă socială,
probleme generate în principal de imposibilitatea ocupării posturilor vacante, deşi, în conformitate cu H.G.
23/2010, există normative de personal, normative care au fost respectate. Într-un sistem în care planificarea
serviciului se realizează 24 ore din 24 de ore, vacantarea unui post atrage imediat ore suplimentare sau mai
puţin personal/schimb. Astfel că, la sfârşitul anului 2010, din totalul de 797 posturi aprobate prin
organigramă, conform standardelor, există un număr de 135 posturi vacante.
De asemenea, sistemul asistenţei sociale se bazează pe intervenţia, în regim de urgenţă, la cazurile
sesizate, monitorizarea lunară şi trimestrială obligatorie a tuturor cazurilor, aceste sarcini s-au realizat cu
dificultate, deoarece, începând cu luna iulie 2010, s-a redus cota de combustibil, la doar 100 l/autoturism, iar
o parte din cereri nu au fost evaluate la timp.
*atribuţii duse la îndeplinire de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

Consiliul Judeţean Sălaj prin Protocolul de predare-preluare nr.2868/7400/30.06.2010 încheiat între
Direcţia de Sănătate Publică Sălaj şi Consiliul Judeţean Sălaj, a preluat managementul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău. Protocolul de predare-preluare a fost încheiat în baza H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea
menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat
faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.
910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului
Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice.
Principalele activităţi desfăşurate de la preluare au fost:
1. constituirea Consiliului de administraţie;
2. evaluarea activitivităţii manageriale a spitalului care a vizat următoarele aspecte:
Situaţia economico-financiară:
planul de achiziţii;
execuţia bugetară pe surse de finanţare;
respectarea procedurilor de achiziţii publice;
respectarea angajarării, lichidării, ordonanţării şi plaţi cheltuielilor, precum şi
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organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale în cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău;
Managementului resurselor umane:
modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetul director;
strategia de reducere a cheltuielilor de personal;
Serviciile medicale pe tipuri de servicii:
indicatorii activităţii clinice şi indicatori de calitate a datelor pentru serviciile
spitaliceşti, serviciile în ambulatoriu de specialitate, a serviciilor paraclinice şi a celor de
urgenţă.
3. analiza modului de realizare a obiectivelor de investiţii din fondurile alocate de Ministerul
Sănătăţii, Consiliul Judeţean Sălaj şi din veniturile proprii ale spitalului;în cursul anului 2010 Spitalul
Judeţean de Urgenţă Zalău a realizat investiţii, respectiv achiziţii şi lucrări de reparaţii capitale, în valoare de
2.651.430 lei.Principalele obiective realizate în 2010 din fonduri alocate de la bugetul Consiliului Judeţean
Sălaj:
• finalizare reparaţii capitale la clădirea Secţiei de Reumatologie;
• realizare reparaţii capitale la reţelele exterioare de apă, canal, încălzire, iluminat public la spitalul
vechi;
4. Aprobarea numărului de posturi pe categorii de personal pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă
Zalău conform OMS nr. 1224/2010;
5. Analiza şi avizarea execuţiei bugetare la 31.12.2010
*Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

EVIDENŢA PERSOANELOR
Potrivit reglementărilor legale incidente în materie, în cursul anului 2010 s-au efectuat un număr
859 de verificări în bazele de date, la solicitarea autorităţilor publice, a persoanelor fizice şi juridice
îndreptăţite, 9000 de verificări solicitate de Electrica S.A., Agenţia Zalău, în urma cărora au fost furnizate
coduri numerice personale pentru 7000 de persoane. De asemenea, s-au desfăşurat 6 controale la serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ şi au fost instrumentate şi soluţionate 16 de
dosare privind schimbarea numelui de familie/prenumelui, pe cale administrativă, a unor persoane.
Au fost transmise şi s-a urmărit operarea în bazele de date a unui număr de 224 de comunicări pentru persoanele care şi-au stabilit domiciliul în străinătate şi s-a cooperat eficient cu cele 5 maternităţi din judeţ, cărora le-au fost furnizate date referitoare la un număr de 80 de femei, care, la internarea în spital, nu
aveau asupra lor acte de identitate.
Verificarea înregistrărilor în termenele legale a tuturor actelor şi faptelor de stare civilă şi operarea
menţiunilor, care conduc la modificarea statutului civil al persoanei, s-a materializat în 62 de controale la
primării şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pe linie de stare civilă şi în derula rea a 12 activităţi de îndrumare a ofiţerilor de stare civilă nou numiţi în funcţie.
Tot în anul 2010, s-au efectuat 262 rectificări, completări sau anulări ale actelor de stare civilă, dispuse
prin actele de control, s-au instrumentat 5 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, s-au operat în
registrul de stare civilă 18710 de menţiuni, au fost eliberate 427 de extrase pentru uz oficial, 310 avize
pentru transcrierea unor certificate de stare civilă procurate din străinătate şi 276 avize pentru rectificări. Sau asigurat, de asemenea, imprimatele speciale pentru toţi ofiţerii de stare civilă din judeţ, în cantitatea şi cu
ritmicitatea solicitată de către aceştia.
Activităţile specifice acestui domeniu, desfăşurate în anul 2010, s-au concretizat prin preluarea,
centralizarea şi transmiterea la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a
situaţiilor privind căsătoriile mixte, precum şi a situaţiilor statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale
pe linie de evidenţă a persoanelor, participarea la acţiuni de instruire a jandarmilor pentru luarea măsurilor
corespunzătoare în privinţa cetăţenilor depistaţi fără acte de identitate sau cu acte de identitate expirate,
înscrierea în exemplarul II a menţiunilor de renunţare la cetăţenia română, pe baza comunicărilor
D.E.P.A.B.D., şi transmiterea acestora în teritoriu, în vederea operării în exemplarul I.
*Atributii duse la îndeplinire de DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SĂLAJ
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TRANSPORT PUBLIC LOCAL & PAZĂ ŞI PROTOCOL ADMINISTRATIV
În ceea ce priveşte transportul public de persoane, s-a urmărit îndeaproape respectarea Programului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi actualizarea lui, în raport de cerinţele
populaţiei şi a fluxului de călători.
Au fost organizate controale atât în autogările din judeţ, cât şi pe trasee, urmărindu-se respectarea
orelor de plecare-sosire, a graficelor de deplasare pe trasee şi asigurarea condiţiilor optime de călătorie..
Pentru neregulile constatate au fost aplicate operatorilor de transport, un număr de 18 sancţiuni
contravenţionale constând în avertisment.
În cursul anului, s-au eliberat un număr de 5 licenţe pentru transportul public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale. S-a organizat, de asemenea, participarea la un număr de 5 licitaţii pentru
traseele la care unii operatori au renunţat sau pentru traseele nou introduse.
Prin cei 190 agenţi de pază în cursul anului 2010 s-a asigurat paza la 38 de instituţii publice şi
societăţi comerciale cu capital privat, din care la 19 beneficiari supravegherea s-a realizat prin dispecerat şi,
de asemenea, s-a asigurat transportul de valori, în folosul unor unităţi bancare, în condiţii de securitate.
Pentru autofinanţarea instituţiei, în 2010, s-au realizat venituri în valoare de 2.644.501 lei, peste 95%
reprezentând contravaloarea prestaţiilor agenţilor de pază. Cheltuielile au însumat 2.917.307 lei, din care
94,71% sunt cheltuieli de personal şi 5,29% cheltuieli materiale.
Un procent de 1% sunt penalităţi facturate pentru nerespectarea termenelor de plată, iar 4% alte
venituri (monitorizări, cursuri de formare profesională, transport valori, eliberări de autorizaţii, convenţii
şomaj, echipament neamortizat recuperat).
Controlul traficului rutier cu autovehicule de mare tonaj s-a bazat, preponderent, pe eliberarea de
autorizaţii speciale de transport, activitate care a realizat venituri în valoare de 43.894 lei.
În anul 2010, prin agenţii Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ si prin cooperare cu alte forţele
specializate, s-a asigurat supravegherea si ordinea publică în zonele aglomerate şi pieţele agroalimentare. De
asemenea, s-a asigurat participarea la unele acţiuni de alarmare la Centrul Militar Judeţean Sălaj, precum şi
asigurarea spaţiilor pentru instruire şi cazare în Centrul de Perfecţionare de la Boghiş.
*atribuţii duse la îndeplinire de Compartimentul de transport public local (Directia Juridică şi
Administraţie Locală) şi de DIRECŢIA DE PAZĂ, PROTOCOL ŞI ADMINISTRATIV SĂLAJ

CONSULTANŢA AGRICOLĂ
În anul 2010, conform atribuţiilor specifice, Camera Agricolă a judeţului Sălaj a desfăşurat 13
cursuri de formare profesională în meseriile de: agricultor, apicultor, pomicultor, legumicultor, lucrător
calificat în creşterea animalelor, la care au participat un număr de 703 cursanţi.
Cursurile de instruire a producătorilor agricoli s-au axat pe teme legate de standardele europene de
igienă a laptelui, combaterea bolilor şi dăunătorilor la legume şi tăieri de arbori, în pomicultură, la care au
participat un număr de 273 persoane.
În cursul aceleiaşi perioade, s-au realizat un număr de 15 demonstraţii practice pentru fermieri, în
urmatoarele domenii de activitate: tăieri de rodire, tehnici de furajare şi înţărcare a tineretului ovin, lucrări
de erbicidat şi tratamente fitosanitare, metode şi tehnici de păşunat raţional, lucrări şi tratamente fitosanitare
la pomi, mulsul mecanic la caprine, folosirea dozatorului pentru lapte, procedee de curăţire a butoaielor
pentru vin, utilizarea tăvălugului inelar greu, amendarea solului, verificarea înainte de iernat a stupilor şi
prezentarea de raţii furajere pentru animale.
În ceea ce priveşte întocmirea de documentaţii privind accesarea fondurilor europene, specialiştii
Camerei Agricole au întocmit un număr de 105 proiecte la Măsurile 1.4.1. (sprijinirea fermelor de
semisubzisteţă), 1.1.2. (instalarea tinerilor fermieri) şi continuarea unui proiect la Măsura 1.2.1.
(modernizarea exploataţiilor agricole).
De asemenea, s-a asigurat participarea la expoziţia concurs de ovine, la Târgul de produse
tradiţionale, la seminarii privind producătorii şi produsele tradiţionale din Sălaj, la peste 30 de întâlniri şi
dezbateri la nivel local, având ca tematici: înregistrarea fermierilor ce vând produse pe piaţă; completarea
cererilor de plată pentru obţinerea de subvenţii; mediatizarea Măsurilor 1.4.1. şi 1.1.2, 1.2.5.; desfăşurarea
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programului MAKIS, la Cluj; înfiinţarea de loturi demonstrative, executarea de lucrări şi tratamente fito şi
răriri la pomi, întâlnire cu fermieri şi Asociaţia Crescătorilor de Bovine; întâlniri cu furnizorii de seminţe;
evaluarea producţiei la ovine şi a celei legumicole; vizite la cultivatorii de plante energetice; sprijinirea
întocmirii recensământului agricol etc. La activităţile enumerate mai sus, au participat un număr de circa
1470 producători agricoli din localităţile judeţului.
*atribuţii duse la îndeplinire de CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI SĂLAJ

PATRIMONIUL ISTORIC, ARTISTIC ŞI ŞI CULTURAL
Activitatea de cercetare arheologică din cursul anului 2010, s-a materializat în 5 campanii de
cercetare arheologică sistematică susţinute financiar din sponsorizări, alocaţii de la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Cultural, parteneriate externe, de asemenea 11 campanii de cercetare arheologică preventivă,
3 evaluări de teren şi o supraveghere arheologică.
Cercetarea istorică defăşurată anul trecut a vizat următoarele teme:
- Istoriografia cărţii româneşti vechi din Transilvania - continuarea cercetărilor în fondurile de carte
veche existente la nivelul instituţiilor de profil de la nivel regional
- Personalităţi sălăjene - documentarea elementelor biografice pentru realizarea monografiei familei
C.Coposu (interviuri cu membri familiei, consultarea documentelor de familie); studierea personalităţilor
vieţii religioase ce au activat la sfârşitul secolului XIX şi început de secol XX în Sălaj; documentare asupra
biografiei pictorului Ioan Sima.
- Viaţa politică în România interbelică - documentare asupra activităţii partidelor politice din Sălaj în
perioada interbelică, finalizarea şi susţinerea unei teze de doctorat axată pe această tematică
Activitatea de cercetare antropologică a condus la finalizarea Monografiei etnografice a localităţii
Chilioara, iar în cadrul temei Moartea şi murirea – de la paradigme tradiţionale la forme contemporane
adaptate , s-a finalizat prelucrarea şi interpretarea rezultatelor cercetărilor efectuate în anii precedenţi,
susţinerea publică a tezei de doctorat şi pregătirea materialului (600 pagini) pentru tipar.
Cercetarea fenomenului artistic contemporan local, naţional, internaţional a fost punctul central al
activităţii de cercetare de artă şi s-a axat pe documentarea asupra operelor artiştilor ce expun în galerii
naţionale şi internaţionale, contactarea şi expunerea lucrărilor şi studierea operei artiştilor locali şi a
materialului expoziţional din galeriile cu reprezentativitate regională.
În cursul anului 2010, au fost publicate sau sunt în curs de apariţie în reviste şi volume de
specialitate, un număr de 45 de articole şi studii, precum şi 4 monografii de specialitate, au fost întocmite 13
rapoarte de cercetare arheologică. De asemenea, s-au înregistrat 14 participări la manifestări ştiinţifice cu
caracter internaţional, iar alte 25 la manifestări cu caracter naţional, regional şi local.
Au fost întocmite 8 studii de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor
protejate care cuprind patrimoniu arheologic şi 17 rapoarte de descărcare arheologică şi de evaluare,
documentaţii realizate în cadrul proiectelor generatoare de venituri.
Activitatea de comunicare şi valorificare a patrimoniului muzeal s-a materilizat în organizarea unui
număr de 22 de expoziţii cu caracter temporar, 14 conferinţe şi lecţii tematice şi 20 intervenţii şi publicarea
în presa locală a unor materiale de promovare a elementelor de istorie şi specific local, precum şi susţinerea
a 14 conferinţe şi lecţii tematice.S-a reuşit introducerea în format digital a 20.000 numere de inventar din
colecţiile de
arheologie şi istorie, digitalizarea parţială a patrimoniului secţiei de artă şi a colecţiilor de
etnotomologie şi finalizarea digitalizării patrimoniului etnografic. Şi în cursul anului trecut, s-a continuat
realizarea inventarierii materialelor arheologice rezultate din cercetările efectuate la Aghireş, Ip, Badon,
Şimleu Silvaniei, s-au efectuat verificări la depozitele de arhivă documentară (documentele de breaslă,
istorie modernă şi contemporană), la depozitul de ceramică (modernă şi contemporană) şi depozitul de metal
(cu piese de istorie medie, modernă şi contemporană), la fondul de carte veche din colecţiile bibliotecii, cărţi
aparţinând fondului de patrimoniu (naţional şi local), respectiv carte veche, românească sau străină şi
periodice apărute până la 1870, inclusiv.
În cadrul activităţii de conservare, s-au întocmit fişe de conservare pentru piesele provenite de pe
şantierul arheologic de la Mineu, Ip, Cristur, Şimleu – Silvaniei şi Cehei, s-a reauşit conservarea
materialului ceramic şi osteologic provenit din periegheze (Bocşa, Porţ, Borla, Sălăţig, Cehu–Silvaniei,
Bădăcin) şi săpăturile arheologice de la Cheud, Mineu, Măgura Moigradului, Pericei, Porţ – Corău, Şimleu–
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Silvaniei, precum şi efectuarea operaţiunilor de înlăturare a efectelor inundaţiilor asupra materialelor
arheologice din depozitele calamitate (spălare, ambalare, refacerea documentaţiei, depozitare).
O serie dintre piesele metalice şi ceramice provenite din cercetarea arheologică de la Cheud-Cetate
1989, Şimleu, Măgura Moigradului, Porolissum, Porţ, Mineu şi Năpradea au fost suspuse procesului de
restaurare şi conservare şi s-au efectuat operaţiuni de desenare şi fotografiere a materialelor rezultate în
urma cercetărilor, precum şi a pieselor din patrimoniul muzeal.
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău a fost organizatorul, în cursul anului 2010, a 3 evenimente
culturale de tip festival, respectiv Zilele muzeului. Ediţia a II-a, MJIAZ, mai 2010; Zilele daco-romane.
Ediţia I, Porolissum, iulie 2010 şi Muza Fest- Festivalul artelor. Ediţia a-II-a, Muzeul de Artă I.Sima,
septembrie-octombrie 2010 şi s-a participat la Zilele Tăşnadului, august, 2010 şi la Concursul internaţional
de gătit în aer liber, Cluj-Napoca, Polus, septembrie, 2010.
Au fost finalizate, prin susţinere publică şi dobândirea titlului ştiinţific, două programe doctorale în
domeniile antropologie (filologie) şi istorie cu temele Moartea şi murirea – de la paradigme tradiţionale la
forme contemporane adaptate, respective Viaţa politică în România interbelică (1919-1938). Activitatea
Partidului Naţional şi Naţional Ţărănesc din Ardeal şi Banat.
În cursul anului 2010, la Muzeu s-au înregistrat un număr de 9.173 de vizitatori. Veniturile obţinute
în acestă perioadă se ridică la suma de 1.690.671 lei, din care 259.771 lei din venituri proprii şi 1.430.900 lei
din subvenţii.
*atribuţii duse la îndeplinire de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a fost înfiinţat în subordinea Consiliului judeţean, prin
Hotărârea nr.79/2010, ca urmare a reorganizării Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Sălaj, a
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sălaj şi a Ansamblului folcloric “Meseşul”.
Începând cu 1 octombrie 2010, dată de la care şi-a început activitatea, Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj a avut o agendă culturală susţinută şi diversificată, orientată în special pe valorificarea şi
promovarea patrimoniului şi a culturii tradiţionale.
Conform programării activităţilor prevăzute în calendarul acţiunilor de profil, membrii de la secţia
română şi maghiară ai orchestrei şi formaţiei de dansuri populare „Meseşul”, au susţinut o serie de
spectacole atât în judeţul nostru, cât şi în alte zone ale ţării, dintre care se pot aminti:
- spectacole de dansuri populare la Deja, Pericei şi Ilişua,
- participarea la Sărbătoarea fiilor satului, la Meseşenii de Sus, la Festivalul cepei de la Pericei; la
Sărbătoarea strugurilor de la Zalău; la Sărbătoarea vinului de la Şimleu Silvaniei; la manifestarea
organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie - „România, La Mulţi Ani!”;
- recitaluri de colinde susţinute în localităţile Lompirt, Nuşfalău, Pericei, Şărmăşag, Boghiş, Şimleu
Silvaniei; în cadrul Festivalului de colinde „In Excelsis Deo” de la Jibou şi la Festivalul naţional de
colinde şi obiceiuri de iarnă „Ioan Horea” din localitatea Moisei, judeţul Maramureş; la Primăria
oraşului şi Casa Orăşenească de Cultură Cehu Silvaniei; la Festivalul de colinde de la Grupul Şcolar
„Gheorghe Pop de Băseşti” din Cehu Silvaniei.
- participarea la emisiunea „Vaida şi prietenii”, prezentator Sergiu Vitalian Vaida, realizator Ionel
Filip, precum şi la emisiunea, în direct, de la postul TV ALFA Baia Mare, realizată şi prezentată de
Adrian Mureşan;
- secţia maghiară, a participat la Festivalul Internaţional de Folclor din Filakova- Slovacia.
Este de remarcată prezenţa Orchestrei populare şi a formaţiei de dansuri „Meseşul”, la „Gala Premiilor
Folclorului Românesc” de la Bran, judeţul Braşov, organizată de Asociaţia Naţională a Grupurilor de Folclor
din România, din care face parte şi această formaţie. Ioan Iluţ a fost propus pentru decerenarea premiului
Oscar în Folclor şi a primit distincţia Premiul Anului 2010 pentru merite deosebite în promovarea
folclorului, un premiu a primit şi Adrian Sabău, instrumentist în cadrul orchestrei.
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a asigurat organizarea spectacolului folcloric omagial „O
Viaţă Închinată Folclorului Tradiţional - Ioan Iluţ”, desfăşurat în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor
din Zalău.
De asemenea, s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea mai multor evenimente culturale cum ar fi:
- manifestările de la Bobota dedicate împlinirii a 15 ani de la moartea lui Corneliu Coposu;
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- Festivalul naţional de teatru „PADIF” la Cehu Silvaniei;
- Gala Premiilor din cadrul evenimentului cultural „Zilele Culturii Sălăjene”, ocazie cu care a fost
lansat volumului „Buchetul de platină” (Ed. Eikon, 2010), scris de poetul sălăjean Viorel Mureşan;
- inaugurarea „Expoziţiei de Artă Populară a Ilenei Graţiana Pop”, la Ciumărna, comuna Românaşi;
- Gala Presei Sălăjene – ediţia a IV-a, eveniment susţinut de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului
Sălaj.
Corul condus de profesorul Grigore Grigoruţ a participat la Festivalul coral religios „Armonii Sacre”
de la Cluj Napoca, precum şi la concertul de muzică sacră „Venite Adoremus”, ediţia a II-a, de la Zalău şi
Şimleu Silvaniei.
În perioada de referinţă, s-a editat şi tipărit un pliant intitulat „Expoziţia de Artă Populară a Ilenei
Graţiana Pop”, ce conţine imagini cu costume populare şi obiecte din gospodăria ţărănească specifice
judeţului Sălaj, iar în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, s-a editat un calendar al
instituţiei pentru anul 2011 - „Repere ale Patrimoniului Cultural din judeţul Sălaj”, coordonator de proiect
fiind Camelia Burghele, iar fotografiile aparţinând lui Nicolae Gozman.
De asemenea, prin reprezentanţii Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, s-a asigurat
participarea la:
- Târgul de „Sfântul Dumitru” - „Anotimpuri la Muzeu – Toamna”, organizat de Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti”, la care a participat referentul zonal al Secţiei de conservare şi promovare a culturii
tradiţionale, Ileana Graţiana Pop;
- „Târgul Meşterilor Populari” organizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, Ileana
Graţiana Pop fiind prezentă cu exponate de artă populară;
- prezentarea de datini şi obiceiuri de iarnă din judeţul Sălaj la Festivalul de datini şi obiceiuri,
proiectul „Tezaure umane vii”, organizat la Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu;
- Festivalul de colinde „Florile Dalbe”, organizat de Muzeul Naţional al Satului Bucureşti;
- prezenţă la expoziţia de artă contemporană la Galeriile „I. Sima”, realizată în colaborare cu Centrul
Cultural Francez;
- participarea în comisiile de jurizare la direferite consursuri şi festivaluri:
- faza judeţeană a concursului de recitare pentru copii „Worosmarty”, la Grupul
Şcolar „Octavian Goga” din Jibou;
- ediţia a XVII-a a Festivalului – concurs de literatură „Vasile Lucaciu” de la
Cicârlău, judeţul Maramureş.
La finele anului 2010 au fost lansate volumele de carte „Rotisorul politic” (Ed. Caiete Silvane ) şi
„Secera şi pixul” – autor Daniel Sauca. Propagandă în presa scrisă din judeţul Sălaj înainte şi după
decembrie 1989” (Ed. Eikon) şi „Nunta Tradiţională Românească” (Ed. Caiete Silvane) – autor Irimia Borca
În aceeaşi perioadă, s-au editat şi tipărit numerele 69, 70 şi 71 ale revistei „Caiete Silvane”,
suplimentul revistei „Caiete Silvane”, „Învăţământ şi Cultură la Cehu Silvaniei” (cu sprijinul Grupului
Şcolar „Gheorghe Pop de Băseşti” şi al Primăriei oraşului Cehu Silvaniei) şi s-a pregătit pentru tipar cartea
„Curiozităţi sălăjene” scrisă de Györfi – Deák György, ce va apărea în noua colecţie „Scriitori sălăjeni” a
Editurii „Caiete Silvane”.
În ceea de priveşte activitatea Secţiei Populare de Arte şi Meserii a Centrului de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj, anul şcolar 2010 - 2011 a început cu un număr total de 173 de elevi, în toţi anii de studiu şi
la toate specialităţile, din care s-au retras până în 30 noiembrie 9 elevi, majoritatea din anii II şi III, un singur
elev retras fiind din anul I de studiu. Pentru anul I de studiu s-au înscris 81 de candidaţi, 50 dintre aceştia
fiind declaraţi admişi.
Toate orele de la disciplinele prevăzute sunt acoperite de profesori cu studii medii (2) şi superioare
(9) de specialitate, procesul de învăţământ s-a desfăşurat în condiţii normale.
În plan metodic, s-au organizat producţii cu caracter intern la majoritatea claselor cu profil muzical,
cei mai buni elevi participând la manifistările organizate la nivelul secţiei în 15 decembrie 2010.
Clasa de pictură a vizitat, la Galeriile de Artă „I. Sima”, expoziţia de artă contemporană realizată în
colaborare cu Centrul Cultural Francez, iar ansamblul de copii al şcolii a participat la concerte de colinde
organizate de Prefectura Sălaj, la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, la Mănăstirea Bic şi la Azilul
de bătrâni - Cehu Silvaniei.
*atribuţii duse la îndeplinire de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj
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Pe parcursul anului 2010, în cadrul Programului Naţional “BIBLIONET, lumea în biblioteca mea!”,
s-a realizat introducerea în acest circuit a unui număr de 25 de biblioteci publice din judeţ. Alte activităţi
realizate în cadrul acestui program au vizat:
- deschiderea Centrului de Formare, valoarea echipamentelor şi a soft –ului: 39.000 lei;
- instruirea a 57 de bibliotecari, cost training: 49.000 lei;
- formarea ca traineri 3 bibliotecari, cost formare: 5500 lei;
- soft/judeţ : 508.000 lei;
- echipamente/ judeţ : 416.000 lei;
- donaţie IREX / Sălaj : 972.000 lei.
Bibliotecile publice din Şimleu Silvaniei, Jibou, Almaşu, Gîlgău, Horoatu Crasnei, Ip, Năpradea,
Rus, Sîg, Marca, Zimbor, Mirşid, Chieşd şi Hida au fost modernizate sau renovate, iar pentru cele din Cizer,
Camăr, Coşeiu, Meseşenii de Jos, Sălăţig, Şimişna şi Vîrşolţ au fost asigurate noi spaţii de funcţionare. În
cursul anului 2010 s-a reuşit dotarea secţiilor de Relaţii cu publicul cu mobilier nou, modern, provenit atât
din achiziţie de la buget, cât şi din donaţii, precum şi deschiderea Centrului de Formare, destinat
bibliotecarilor din judeţ şi utilizatorilor.
Patrimoniul Bibliotecii Judeţeane “I.S.Bădescu” Sălaj s-a îmbogăţit anul trecut cu un număr de 7827
exemplare de carte şi documente audio vizuale, în valoare totală de 155.611 lei lei, din care 2000 de
exemplare au provenit din donaţii de la diferite edituri.
Ca urmare a parteneriatului încheiat cu Fundaţia Culturală „DIALOG”, din Italia, s-a înfiinţat o
bibliotecă românească la Udine, Italia, prin donaţii şi transfer de carte. De asemenea, s-au realizat noi
parteneriate cu şcoli, asociaţii şi fundaţii din judeţ, ţară şi străinătate, şi s-a continuat schimbul de experienţă
(cu finanţare din proiecte), atât la nivel managerial, cât şi profesional, în ţară şi străinătate: Grecia, Belgia,
Ungaria şi Bulgaria.
S-a realizat editarea nr.6 al revistei proprii “I.D.E.I.” (informare, documentare, educaţie, implicare) şi
este în curs de editare Dicţionarul biobibliografic “Sălaj – Oameni şi opera”
În cursul anului 2010 au fost organizate 261 expoziţii de carte şi 176 programe culturale, evenimente
la care au participat peste 5046 de persoane. De asemenea, au fost înregistraţi un număr de 96.746 de
vizitatori, din care 2.930 sunt utilizatori nou înscrişi ai serviciilor bibliotecilor.
* atribuţii duse la îndeplinire de Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

INFORMATIZAREA ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Şi în anul 2010 s-a continuat procesul privind informatizarea activităţii administraţiei publice
judeţene şi locale, având ca obiective: reducerea cheltuielilor publice, creşterea gradului de transparenţă şi
accesul la informaţiile de interes public, furnizarea de informaţii şi servicii de calitate, reducerea timpului de
acces la informaţiile publice, creşterea nivelului de calificare a personalului.
De asemenea, s-a optimizat website-ului Consiliului judetean şi s-au publicat informaţiile de interes
public, conform legii.
În reţeaua proprie de calculatoare s-au integrat un număr de 22 sisteme de calcul noi şi 4 laptopuri,
s-a pus în funcţiune un sistem de editare şi administrare a devizelor cu baza de date a furnizorilor de
materiale şi baza lor de preţ, iar sistemul informatic aferent activităţii Direcţiei economice, s-a extins cu 2
module noi, necesare pentru facturarea, respectiv administrarea şi urmărirea contractelor de investiţii; de
asemenea, s-a pus în funcţiune un server de fişiere pentru stocarea datelor partajate pe mai multe sisteme de
calcul din reţeaua proprie de calculatoare, optimizand astfel timpul de acces şi securitatea datelor partajate.
Sistemul implementat este bazat pe tehnologia open source (Linux), licenţele acestora fiind gratuită, ceea ce
a condus la obţinerea unei economii la buget de aproximativ 13.150 lei; sala de şedinţe POROLISSUM a
Consiliului judeţean şi-a extins sistemul de sonorizare existent, încorporându-se, de asemenea, un sistem de
proiecţie şi videoconferinţe.
*atributii duse la îndeplinire de Biroul Informatică (Direcţia economică)

INFORMARE PUBLICĂ
Potrivit competenţelor ce-i revin, Consiliul Judeţean Sălaj a asigurat, în anul 2010, informarea
corectă, promptă a cetăţenilor cu privire la activitatea instituţiei şi prin intermediul mass-media, utilizând în
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acest sens comunicatele şi informările de presă, conferinţele de presă, dar şi prin furnizarea unor informaţii
corecte, complete şi prompte ca răspuns la solicitările mass-media, in presa scrisă locală fiind publicate 369
de articole care au avut ca subiect activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean Sălaj. În cadrul atribuţiilor
privind asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, în anul 2010, au fost soluţionate un
număr de 19 solicitări vizând: derularea unor contracte finanţate din fonduri publice, modul de îndeplinire a
atribuţiilor şi activitatea Consiliului judeţean şi modul de organizare a activităţii privind liberul acces la
informaţii.
La nivelul Consiliului judeţean au fost înregistrate un număr de 597 de petiţii şi cereri, din care 591
au fost de competenţa instituţiei, iar 6 au fost redirecţionate spre soluţionare altor instituţii. Acestea au avut
ca obiect: eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, avizul structurii de
specialitate, avize tehnice şi autorizaţii de lucrări în zona drumurilor judeţene, solicitări privind cumpărarea,
concesionarea şi închirierea de spaţii, eliberarea de adeverinţe privind salariul şi sporurile salariale necesare
pentru recalcularea pensiei, eliberarea unor documente din arhiva instituţiei, efectuarea practicii de către
studenţi, sprijin financiar, etc. Tot în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 35 de cereri de audienţă,
vizând probleme ca: modificarea programului de transport judeţean, fond funciar, retrocedări de imobile,
probleme sociale şi altele.
*atribuţii duse la îndeplinire de Purtător cuvânt -compartiment Cabinet Preşedinte şi reprezentanţi ai DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

COOPERARE ŞI PROMOVARE INTERNĂ ŞI INTRENAŢIONALĂ
În ceea ce priveşte acţiunile de cooperare şi promovare internă ale judeţului Sălaj şi Consiliului
judeţean, pe parcursul anului 2010 au fost derulate câteva evenimente cu caracter de manifestări publice,
printre care se pot aminti:
- Iniţierea şi organizarea seriilor de dezbateri publice „Orşiunde oi umbla / Ca Sălajul n-oi
afla”, în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Şcoala Populară de Arte şi Meserii,
Biblioteca judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” şi Ansamblul folcloric „Meseşul”, organizate lunar,
începând cu luna februarie 2010, în sala Porolissum a Consiliului judeţean. Seriile de dezbateri au fost
deschise publicului şi dedicate recuperării şi definirii identităţii teritoriale locale şi promovării acesteia ca
avantaj competitiv al Sălajului – reper important al dezbaterii publice locale şi al acţiunii comune. Seriile de
dezbateri au fost organizate lunar, după următorul calendar:
18.02.2010 – Lansarea seriilor de dezbateri,
25.02.2010 şi 11.03.2010 – Istoria sălăjeană,
25.03.2010 şi 8.04.2010 - "Scriitura"sălăjeană,
22.04.2010 şi 6.05.2010 - Muzică, dans şi port popular sălăjean,
22.05.2010 şi 3.06.2010 - Bucătăria tradiţională sălăjeană.
Aceste dezbateri s-au adresat cu precădere unor două mari categorii de vârstă ale sălăjenilor (copii şi
tineri/adulţi), propunându-şi să urmărească tematici ale patrimoniului cultural sălăjean: istorie locală, muzică
tradiţională locală, port popular tradiţional, gastronomie locală etc.
Ca şi indicatori de rezultat ai acestor serii de dezbateri amintim: mai bine 600 de participanţi (total)
şi peste 100 de luări de poziţie în public ale acestora, precum şi 442 chestionare tematice completate.
- Iniţierea şi organizarea evenimentului “Porolissum Country Cros” - invitaţie la cunoaşterea
zonei de Limes prin exploatarea Traseului Turistic Limesul Imperiului Roman de pe Muntele Meseş în
cadrul organizării unui eveniment sportiv, deschis tuturor categoriilor de vârstă, în sensul cunoaşterii şi
promovării Complexului Arheologic Porolissum. Cu peste 100 de participanţi direcţi, evenimentul a
decernat 18 premii (categorii diferite), a utilizat o imagine promotor locală - sportiva Paula Todoran şi s-a
bucurat de sprijinul partenerilor: Direcţia pentru Sport a Judeţului Sălaj, Asociaţia Judeţeană de Atletism
Sălaj, Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj, Clubul Rotaract.
- Iniţierea şi organizarea celei de-a 4-a ediţii a proiectului eveniment „Satul Sălăjean. Resursă.
Iniţiativă. Acţiune. Dezvoltare“, în parteneriat cu Fundaţia Agapis, A.N.T.R.E.C. România, Agenţia de
turism Avias Transilvania, Agenţia de turism Porolissum, Centrul pentru promovarea Culturii Tradiţionale
Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Camera Agricolă a Judeţului Sălaj, Ansamblul Folcloric
„Meseşul”, Revista “Vacanţe la Ţară”, în cadrul a 5 componente şi a unui seminar tematic Slow Food Producătorii şi produsele tradiţionale din Sălaj – parte integrantă a identităţii culturale şi economiei
locale, naţionale şi internaţionale, cu sprijinul fundaţiei Slow Food Transilvania Cluj Napoca.
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- Coordonarea şi finanţarea proiectelor Consiliului Judeţean al Elevilor Sălaj: Cineforum, „Voi fi
invingator!” ediţia a 4-a, „Profesor pentru o zi!“ (ediţia a 4-a), „Aminteşte-ţi de copilărie...Fii copil pentru o
zi!”, Şcoala de vară 2010, „Pe urmele tradiţiilor” – ediţia a 2-a.
- Pe lângă materialele de promovare şi inserţiile media (scrisă, audio şi video) specifice fiecărui
eveniment dintre cele mai sus menţionate, pe parcursul anului 2010 au fost distribuite cu ocazia a diverse
alte evenimente la care delegaţii ale Consiliului Judeţean Sălaj au participat sau au fost gazde, precum şi în
cadrul unor evenimente cu caracter de reprezentare locală şi/sau naţională pe care Consiliul Judeţean Sălaj
le-a sprijinit – aproximativ 25 de alte evenimente (ex. relaţii externe şi interne bilaterale, Festivalul
Transilvania Fest –iulie 2010, Festivalul Internaţional de Gătit – septembrie 2010, Asociaţia MMC- august
2010, Eurovision, Oslo – mai 2010, Reuniunea anuală a Secretarilor de Judeţ etc.) aproape 2000 de
materiale de promovare diverse, la acestea adăugându-se realizarea şi distribuirea Calendarului Consiliul
judeţean 2011.
- De asemenea, în contextul dezvoltării cooperării sociale interne, au fost iniţiate proiecte de atragere
de sponsorizări, care pe parcursul anului 2010 se ridică la o valoare de 162488.86 RON, având ca destinaţie
finanţarea ori cofinanţarea unor proiecte în domeniul asistenţei sociale, sănătăţii, culturii locale şi/sau
educaţional.
În ceea ce priveşte actiunile de cooperare şi promovare internaţională ale judeţului Sălaj şi
Consiliului judeţean, pe parcursul anului 2010 au continuat activităţile de implementare ale proiectelor de
cooperare teritorială europeană şi internaţională finanaţate prin fonduri nerambursabile, după cum urmează:
- proiectul „Eco-turism transfrontalier – şansă pentru dezvoltarea regiunilor” – finalizat, finanţat
prin Mecanismul Financiar Norvegian;
- proiectul „Ruraland – actori ai dezvoltării rurale”, finanţat prin Programul Operaţional
INTERREG IVC, în cadrul acestuia asigurându-se participarea echipei de proiect la 2 Comitete de
Coordonare, 2 Seminarii de Lansare a liniilor tematice specifice, constituirea echipelor de transfer la
nivelul judeţului Sălaj a celor 3 bune practici şi asigurarea participării acestora la cele 3 vizite de
studiu a bunelor practici; semnarea acordurilor de parteneriat în cadrul consorţiului partenerial, a
contractelor de finanţare şi cofinanţare naţională, validarea cheltuielilor din cadrul primului semestru
al proiectului şi pregătirea documentaţiilor pentru asigurarea rambursării fondurilor, precum şi
organizarea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de consultanţă – expertiză externă, în
domeniul dezvoltarii rurale necesare implementării proiectului;
- de asemenea, a fost asigurată comunicarea cu Adunarea Regiunilor Europene şi reprezentarea (vote
by proxy) în cadrul Adunării Generale – organism în care judeţul Sălaj este membru, reprezentarea în
cadrul Biroului acestui organism ca membru plin, precum şi coordonarea, organizarea relaţiilor de
cooperare bilaterale, a vizitelor de lucru bilaterale ale Judeţului Sălaj prin Consiliul judeţean cu
parteneri europeni.
*atribuţii duse la îndeplinire de consilier specialitate compartiment Cabinet Preşedinte

PREŞEDINTE,
Tiberiu MARC

26

