ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 25049 din 30.12.2021

PROCES VERBAL
Încheiat în ședința extraordinară a
Consiliului Judeţean Sălaj din data de 13 decembrie 2021

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (3) coroborate cu cele ale art.182
alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 406 din
13.12.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă extraordinară de
îndată, fiind stabilită desfăşurarea acesteia prin intermediul platformei Zoom.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 29 consilieri, absenţi fiind dna Forț
Corina și dl Dimitriu Alexandru.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
*
Supun la vot ordinea de zi:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Dna Forț Corina s-a conectat pe platforma zoom , la ora 9,05.
*
*
Cu un număr de voturi 30 “pentru”, a fost aprobată următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021;
2. Diverse
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021, îl invit pe dl. consilier SOJKA
ATTILA IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl SOJKA ATTILA – IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate, împreună cu
amendamentul prezentat.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Datorită adoptării și publicării în data de 10.12.2021 a HG nr.1249/2021, prin
care a fost alocată bugetului județului suma de 6.500 mii lei din fondul de rezervă la
dispoziția Guvernului pentru cheltuieli curente și de capital, a fost formulat
amendamentul corespunzător la proiectul de hotărâre, care v-a fost transmis în
această dimineață.
*
Dl președinte Dinu Iancu – Sălăjanu, prezintă amendamentul comisiei.
*
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Am înțeles că dimineață în comisie a fost un amendament al colegilor mei, s-ar
putea ca ceilalți consilieri să nu îl știe, și aș vrea să fac o referire strict la art.2, la
repartizarea sumei din cota de 6%. Ținând cont că în iunie prin Hotărârea 78, s-a
repartizat tot din cota de 6% niște sume destul de mari pentru 4 U.A.T.-uri, este
vorba de Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Crasna și Șărmășag, sigur că de data
aceasta sumele repartizate în mod egal sunt mult mai mici față de ce a fost în iunie,
dar ca și principiu cred că ar trebui să ținem cont de repartizarea din iunie, și acele
U.A.T.-uri nu ar trebui să primească acum, iar celelalte U.A.T.-uri să beneficieze de o
sumă, care chiar dacă este mai mică, puțin mai mare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dl Panie, știți foarte bine că atunci, acele sume au fost repartizate pentru
situații de urgență pentru niște obiective foarte clare privind necesitatea sumelor
pentru serviciile de sănătate. Deci, nu mi se pare oportună această discuție, în plus
știți foarte bine și dvs. că din fondul de rezervă a Guvernului, săptămâna viitoare vor
fi alocate sume către toate U.A.T.-urile din țară, și știți probabil și sumele care vor fi
alocate. Deci, consider că acele sume au fost destinate unor situații de urgență și
trebuie să rămână așa. Referitor la sumele pe care le alocăm astăzi, mă bucur că s-au
încasat mai multe sume la bugetul de stat, și că avem o sumă suplimentară 1776 mii
lei, ceea ce nu este mult, dar este bine venită. În primul rând este un semnal că
firmele din România plătesc, și noi trebuie să distribuim acești bani corect și să-i
cheltuim cu responsabilitate, pentru a onora suportul financiar pe care ni-l oferă
mediul privat. De aceea sumele fiind mici, nu cred că trebuie să le alocăm
discreționar, pentru că toate comunele au nevoie. După cum bine știți s-au retras
anumite sume, s-au diminuat anumite sume pentru plata serviciilor de asistență
socială, așa că fiecare comună are anumite cheltuieli pe care aceste sume cu siguranță
2

nu o să le acopere, dar din fondul de rezervă Guvernul va aloca banii suplimentari
pentru ca fiecare UAT să poată să își plătească cheltuielile pe care le are pentru acest
an și pentru proiectele pe care le are.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Am și eu o întrebare. Deci, prin Hotărârea nr.78/2021, la Șimleu Silvaniei s-au
alocat, ați motivat atunci, pentru cheltuieli neeligibile, la lucrări de investiții la
Spitalul orășenesc, și ați motivat faptul că cele 4 UAT-uri au depus solicitare în acest
sens. Comuna Sâg a depus ulterior, o solicitare în scris, iar prin adresa nr.18853, s-a
răspuns că în măsura suplimentării veniturilor se va da curs acestor solicitări.
Întrebarea mea este că, ați făcut referire la acești 28 mii lei pentru susținerea acelui
proiect de 6 mil lei sau la alte sume, în alte condiții?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu înțeleg.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Întrebarea este, că ați făcut un răspuns cu referire la cei 28 mii lei sau v-ați
referit că, cu altă ocazie o să ne susțineți proiectul, cu alte sume?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu am făcut referire că vă vom susține cu acești bani, ci am spus, atunci când
vom avea disponibilități, - pentru că acum nu se poate da curs cererii unei comune pentru că fiecare comună are niște cheltuieli pe care nu le poate suporta, și atunci nu
putem să fim discreționari cu o comună, și atunci va primi de la bugetul de stat, de la
Guvernul României.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Atunci ați invocat motivul că au fost numai 4 solicitări, aici fac eu referire.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Au fost pe situații de urgență, pe chestiuni sanitare.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Nu au fost situații de urgență pentru că la Spitalul orășenesc din Șimleu
Silvaniei, au fost pentru susținerea cheltuielilor neeligibile.
*
Dl Dimitriu Alexandru se conectează pe platforma zoom , la ora 9,10.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Cum nu este situație de urgență, dacă la Spitalul orășenesc nu se puteau
îndeplini condițiile pentru a funcționa ca spital suport covid?
Dvs știți că sunt 170 de paturi la Spitalul orășenesc Șimleu Silvaniei, din care
nu se pot ocupa toate tocmai pentru că nu sunt sumele necesare, pentru a reabilita
spitalul, și astfel să facem față nevoilor sanitare cu care ne confruntăm din păcate,
acuma.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Deci, întrebarea mea este, atunci când ne-ați dat răspuns că veți susține
proiectul nostru de 6 mil. euro, faceți referire cu această suma de 28 mii lei sau ne
veți aloca sume cu alte ocazii?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
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După cum bine știți, dvs. ne-ați făcut o solicitare și eu v-am invitat să susțineți
acea solicitare împreună cu dl primar. Știți foarte bine, dvs ați mers direct la dl
vicepreședinte și nu ați venit cu niște clarificări foarte clare. După cum știți, v-am
invitat să veniți până aici să vedem ce putem să facem, să analizăm împreună. Văd că
dvs în continuare faceți politică.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Dle președinte, eu am fost în concediu, i-am transmis dlui primar să vină; nu
cunosc motivele pentru care nu s-a prezentat. Eu am înțeles că depun acte
doveditoare, adică scadențarul de la contractul de împrumut, decizia organului care a
stabilit corecțiile financiare. Era foarte de înțeles care era motivul pentru care
solicităm această susținere.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă aștept cu drag să rezolvăm lucrurile, și să nu facem politică dle consilier.
Dl POP GHEORGHE - IOAN
Dar nu este politică asta, este susținerea unui proiect de 6 mil Euro.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Fiecare comună are proiecte, și nu cred că noi, Consiliul județean vom putea
găsi sumele necesare pentru a acoperi aceste proiecte. Și noi, Consiliul județean,
suntem un UAT, și majoritatea primarilor mai fac această confuzie voită sau crează o
confuzie voită că noi, Consiliul județean nu alocăm sume pentru anumite proiecte.
După cum știți foarte bine, pentru că aveți experiență dle consilier, Consiliul județean
nu poate susține toate proiectele de la comune, ci poate să aibă proiectele Consiliului
județean care să vină în sprijinul comunelor prin proiectele pe care le face. Din câte
știți și dvs. avem proiecte care vor rezolva multe din problemele cu care se confruntă
primăriile, fiind deja pregătite și elaborate acte, care rezolvă probleme de
infrastructură rutieră, de infrastructură medicală, de infrastructură economică, și cred
că asta trebuie să fie în principal preocuparea noastră, pe lângă datoria morală, și
acolo unde sunt posibilități de a aloca și sume, care să vină în sprijinul acelor
investiții pe care le fac U.A.T.-urile pe plan local.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Bine atunci, o să vin la o discuție personală. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am făcut această repartizare uniform, pentru că sumele erau mici, și era păcat
să creem confuzii, și să creem discuții prin prisma faptului că sumele erau oricum
mici și nu mai trebuia făcută o analiză suplimentară la nevoile de cheltuieli, pentru că
oricum aceste sume nu vor rezolva problemele cu care se confruntă comunele, și
după cum bine știți și dvs. așa cum v-am spus, urmează o rectificare bugetară, alocări
de sume din rezerva de stat, care vor veni în spijinul comunelor de pe raza județului
Sălaj, și nu numai. Ne bucurăm că și județul Sălaj a primit o sumă de 6.500 mii lei,
care va rezolva problema DGASPC și alte cofinanțări pentru proiectele pe care le
avem în vedere. Dacă mai sunt alte discuții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus:
- Împotrivă? Nu sunt.
Dl PANIE SERGIU
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Eu mă abțin dle președinte, și motivez; din perspectiva votului negativ,
pentru că se rectifică și se distribuie niște sume importante pentru Spital și
DGASPC, astăzi mă simt nevoit doar să mă abțin la această rectificare.
- Abţineri? 10 consilieri (Ardelean Gheorghe, Borna Mihai, Costinaș Ovidiu,
Forț Corina, Irimiea Anca, Opriș Alin – Florin, Panie Sergiu, Demle Alin,
Pop Gheorghe - Ioan și Souca Valentina – Lucia)
*
Cu un număr de 21 de voturi “pentru”, şi 10 „abţineri”, a fost adoptat proiectul
de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi
serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 182
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă la punctul Diverse, sunt probleme? Nu sunt.
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările
şedinţei de azi.

PREȘEDINTE,

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu – Sălăjanu
Dr. Vlaicu Cosmin – Radu

Consilier,
Demle Claudia - Liliana
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