ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 19847 din 18.10.2021

PROCES – VERBAL
Încheiat în ședința extraordinară
a Consiliului Judeţean Sălaj din data de 15 octombrie 2021

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit.b) coroborate cu cele
ale art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean nr. 253 din 11.10.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în
şedinţă extraordinară, fiind stabilită desfăşurarea acesteia în videoconferință
prin intermediul platformei zoom.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 29 consilieri, plus președintele
Consiliului Județean Sălaj, absent fiind domnul consilier Pop Gheorghe – Ioan.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă
de ordinea de zi a şedinţei.
*
Faţă de proiectele cuprinse în ordinea de zi, v-a fost comunicat următorul
proiect de hotărâre :
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă
bugetară al bugetului Județului Sălaj pe anul 2021.
*
Vă propun ca acesta să fie dezbătut după punctul 12 al ordinii de zi,
respectiv la punctul 13.
*
Supun la vot ordinea de zi, cu aceste modificări:
- Împotrivă? Abţineri?Nu sunt.
- Mulţumesc!
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*
*
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost aprobată următoarea ordine de
zi:
1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469”
în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108T sector:
lim. Județ Maramureș - Cehu Silvaniei, km 8+544 – km 9+677, Județul
Sălaj”.
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 109 : lim.jud Cluj – Dragu – Hida (DN
1G), km 31+976 – 46+624”, în vederea accesării finanțării în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico
- economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 110A: DN 1F – Guruslău – Coșeiu – lim.
jud. Satu-Mare, km 0+044 – 14+604” în vederea accesării finanțării în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico
- economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 191 E: DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban
– Sâg (DJ 191D), km 0+012 ÷ 11+290” în vederea accesării finanțării în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) - Marin - Valcău
de Jos (DJ 191D), km 0+000 - 11+615” în vederea accesării finanțării în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării principalilor
indicatori tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de
investiţie „Modernizare DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – limită
județ Satu Mare” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului
Național de Investiții „Anghel Saligny”.
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico –
economici și a devizului general estimativ actualizat pentru obiectivul de
investiţie „Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km
1+630” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”.
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9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie
„Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, in
localitatea Rus” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului
Național de Investiții „Anghel Saligny”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general estimativ actualizat pentru obiectivul de
investiție „Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S KM
8+250, Loc. Șimișna” în vederea accesării finanțării în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici și a devizului general pentru obiectivul de investiție
„Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea Ileanda” în
vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău;
13. Diverse.
*
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Pentru a evita un posibil conflict de interese, la proiectul de hotărâre
înscris în ordinea de zi la punctul 12, am să îl invit pe domnul
vicepreședinte Bîrsan Cristian Claudiu să preia conducerea ședinței,
întrucât nu voi participa la dezbaterea și votarea acestui proiect de
hotărâre.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469” în vederea accesării finanțării în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, îl invit pe dl.
consilier OPRIȘ ALIN FLORIN să prezinte raportul de avizare al comisiilor
de specialitate.
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri?
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- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469” în vederea accesării finanțării în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 143
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru
obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108T sector: lim. Județ Maramureș Cehu Silvaniei, km 8+544 – km 9+677, Județul Sălaj”, îl invit pe dl. consilier
PAPP ZSOLT-LASZLO să prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
Dl PAPP ZSOLT – LASZLO
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţiii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare DJ 108T sector: lim. Județ Maramureș - Cehu
Silvaniei, km 8+544 – km 9+677, Județul Sălaj”.
*
Se adoptă Hotărârea nr.144
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare
DJ 109 : lim.jud Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”, în
vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”, o invit pe dna. consilier CRIȘAN MARIANA DANA să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dna CRIȘAN MARIANA – DANA
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Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ
109 : lim.jud Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”, în vederea
accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel
Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 145
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110A:
DN 1F – Guruslău – Coșeiu – lim. jud. Satu-Mare, km 0+044 – 14+604” în
vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”, îl invit pe dl. consilier SOJKA ATTILA IOAN, să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl SOJKA ATTILA – IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
La ora 9,07 s-a logat pe platforma zoom dl Pop Gheorghe – Ioan.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ
110A: DN 1F – Guruslău – Coșeiu – lim. jud. Satu-Mare, km 0+044 – 14+604”
în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”.
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*
Se adoptă Hotărârea nr. 146
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 191 E:
DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban – Sâg (DJ 191D), km 0+012 ÷ 11+290” în
vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”, o invit pe dna. consilier FORȚ CORINA EMILIA să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dna FORT CORINA – EMILIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ
191 E: DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban – Sâg (DJ 191D), km 0+012 ÷
11+290” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 147
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ 191G:
Crasna (DJ 108G) - Marin - Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 - 11+615”
în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”, îl invit pe dl. consilier BLAGA DUMITRU să prezinte
raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl BLAGA DUMITRU
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
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Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ
191G: Crasna (DJ 108G) - Marin - Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 11+615” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 148
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico - economici și a
devizului general pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 109P: km
24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare” în vederea accesării
finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, îl
invit pe dl. consilier ZAHARIA MARCEL CLAUDIU să prezinte raportul de
avizare al comisiei de specialitate.
Dl ZAHARIA MARCEL – CLAUDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico - economici și a
devizului general pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 109P: km
24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare” în vederea accesării
finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr.149
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului
general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiţie „Punere în
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siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630” în vederea accesării
finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, îl
invit pe dl. consilier BEREK STEFAN să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
Dl BEREK ȘTEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului
general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranță
pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630” în vederea accesării finanțării în
cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 150
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranţă pod
peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea Rus” în vederea
accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel
Saligny”, îl invit pe dl. consilier IEPURE IOAN VIOREL să prezinte raportul
de avizare al comisiei de specialitate.
Dl IEPURE IOAN – VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranţă pod peste
râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea Rus” în vederea accesării
finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
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*
Se adoptă Hotărârea nr. 151
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiție „Punere în
siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S KM 8+250, Loc. Șimișna” în
vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”, îl invit pe dl. consilier PANIE SERGIU să prezinte raportul
de avizare al comisiei de specialitate.
Dl PANIE SERGIU
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului
general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiție „Punere în siguranță
pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S KM 8+250, Loc. Șimișna” în vederea
accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel
Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 152
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului
general pentru obiectivul de investiție „Consolidare pod pe DJ 110C, km
0+430, în localitatea Ileanda” în vederea accesării finanțării în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, îl invit pe dl. consilier
BORNA MIHAI BOGDAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
Dl BORNA MIHAI BOGDAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
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Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului
general pentru obiectivul de investiție „Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430,
în localitatea Ileanda” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului
Național de Investiții „Anghel Saligny”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 153
*
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mulțumesc mult pentru voturile dvs. Mă bucur că, cu toți suntem de
acord că avem nevoie de aceste finanțări, și sperăm într-un număr cât mai mare
ca aceste investiții ale noastre propuse pentru a fi finanțate prin Programul
Național de Investiții „Anghel Saligny”, să aibă parte de succes, și locuitorii, și
noi cei care formăm județul Sălaj, să putem să ne bucurăm de investițiile pe care
le-am propus.
Pentru următorul proiect de hotărâre îl invit pe domnul
vicepreședinte Bîrsan Cristian Claudiu să preia conducerea ședinței,
întrucât nu voi participa la dezbaterea și votarea acestui proiect de
hotărâre.
*
DL BÎRSAN CRISTIAN - CLAUDIU
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău, o invit pe dna. consilier IRIMIEA ANCA - MANUELA să
prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dna IRIMIEA ANCA- MANUELA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
DL BÎRSAN CRISTIAN CLAUDIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
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Dl președinte Dinu Iancu – Sălăjanu nu a participat la deliberare și nici la
vot.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 154
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
13. La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre
privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară al bugetului
Județului Sălaj pe anul 2021, îl invit pe dl. consilier OPRIȘ ALIN FLORIN
să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am să vă spun că am fost informat de către dl prefect despre problemele
cu care se confruntă Spitalul din Orașul Jibou, și am considerat de cuviință să
propun această alocare de fonduri pentru Spitalul Jibou. Dl primar, împreună cu
consilierii locali de acolo ne-au făcut întâmpinarea și propunerea, și noi doar
supunem spre aprobare această sumă.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară al bugetului Județului
Sălaj pe anul 2021.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 155
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
14. Diverse
Dl PANIE SERGIU
Profit de această ședință extraordinară ca să transmit un punct de vedere,
o declarație politică a grupului PSD, privind eșuarea statului, așa cum
președintele nostru a amintit nu de multă vreme, și să vă spun că acest stat a
eșuat și pentru locuitorii municipiului Zalău, dar și pentru locuitorii din comuna
Mirșid. Întâmplător, conducătorii administrațiilor conduse de primari PSD, și vă
spun lucrul acesta deoarece premierul României și onor, un ministru sălăjean,
nu au ținut cont de nevoile acestor oameni din aceste comunități, iar la
repartizarea banilor din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția
Guvernului, nevoi care țin de stricta administrare a comunităților locale, cum ar
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fi: plata unor cheltuieli curente de capital, finalizarea unor investiții publice,
cheltuieli urgente ale administrațiilor, cheltuieli privind serviciile de asistență
socială, și ele pot continua; toate fiind niște cheltuieli destul de urgente pe
sfârșit de an. Pentru a stopa această - am numit-o eu furie - amplificată de
această pandemie nenorocită, și să dați dovada de empatie pentru aceste
comunități. Vă aduc la cunoștință că aveți la dispoziția dvs. cel puțin două
soluții pentru rezolvarea acestor probleme pe care le-am amintit, cum și ceilalți
primari din județ PNL și UDMR le pot rezolva prin acea repartizare absurdă de
care au beneficiat, iar grupul PSD propune un proiect de hotărâre pentru ședința
viitoare pe care vă rugăm să-l aprobați privind alocarea unei sume de 200 mii lei
pentru UAT Zalău și 100 mii lei pentru UAT Mirșid, din fondul de rezervă al
județului sau din suma de 2292 mii lei repartizată județului Sălaj din acest fond
de rezervă, pentru plata unor cheltuieli urgente. Atât am avut de adăugat privind
acest punct de vedere, mai am unul. Pentru acele proiecte pe care noi le-am
avizat dle președinte, v-aș întreba, pentru că sunt un număr destul de mare toate
acestea vor fi transmise pe acel portal, probabil avizate și autorizate pentru
finanțare. Dacă vom primi și finanțarea pe acel program v-aș întreba, toate vor
fi scoase la licitație cam în aceeași perioadă, dată, deoarece fiind un număr
foarte mare de proiecte nu cred că o să fie o masă atât de mare de ofertanți și
executanți care să poată solicita și să depună oferte pentru realizarea acestor
investiții, și întreb nu ar trebui efectuată o prioritizare sau o planificare coerentă
în așa fel încât să nu muncim nici noi, mă refer la aparatul tehnic al consiliului
județean, să nu muncim de fiecare dată de mai multe ori, și să revenim la aceste
licitații neavând ofertanți. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Aș începe cu ultima dvs. intervenție, adică punctul de vedere asupra
acestor proiecte, haideți să așteptăm să vedem finanțarea lor, prioritizare avem,
important este să primim finanțare, și vă garantez că vor fi destui oameni care
vor dori să lucreze, mai ales că nu toate aceste obiective pe care le-am propus
spre finanțare au aceeași complexitate. Pe urmă s-ar putea ca unele dintre ele să
nu fie finanțate pentru că știți foarte bine, dvs. ne-ați spus în ședința trecută, că
sunt 140 mil. repartizați pentru noi, pentru județ, sperăm să obținem mai mult, și
atunci cele care nu vor fi finanțate pe Anghel Saligny le vom pune spre finanțare
pe exercițiul financiar 2021 – 2027 sau pe alte exerciții financiare, dar nu putem
spune care va fi licitat și care va fi atribuit dintre proiecte unora sau altora,
pentru că asta nu mai depinde de noi, depinde de sistemul electronic de
achiziție.
La ceea ce ne-ați propus dvs. privind alocarea din fondul de rezervă, PSD
nu poate să propună după cum bine știți alocarea unor sume din fondul de
rezervă a consiliului județean, le poate propune doar președintele Consiliului
județean.
Referitor la ceea ce ați spus dvs.cu privire la cele 22 mil. știți foarte bine
că sunt bani atribuiți Consiliului Județean Sălaj, pentru Direcția Generală pentru
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Protecția Drepturilor Copilului Sălaj. Așadar nu poate veni PSD cu un proiect
de hotărâre pentru alocarea unor sume către municipiu sau comune, când o să
avem bani destinați pentru aceasta, vom repartiza tuturor celor care au nevoie de
acești bani.
Dl PANIE SERGIU
Aș cere îngăduința să o întreb pe dna Marușca dacă este prezentă…
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dna Marușca este în concediu.
Dl PANIE SERGIU
Ok, atunci cineva de la Direcția economică, să ne spună dacă există în
fondul de rezervă a județului Sălaj o sumă, și ce sumă există?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dna Murăreanu este lângă mine, și îmi spune că au fost 196 mii și mai
sunt 146 mii.
Dl PANIE SERGIU
Bun, atunci eu totuși revin la această declarație politică pentru că ține
strict de grupul nostru. Vă asigur că, poate grupul nostru nu poate repartiza sau
nu poate propune, dar un proiect de hotărâre consilierii PSD au dreptul să
propună conform Regulamentului Consiliului județean.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am luat la cunoștință, dle consilier.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Dle președinte, dacă îmi dați voie să intervin.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog, dle vicepreședinte.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Legat de proiectul Anghel Saligny doresc să fac precizarea dlui coleg, că
de acum încolo și era bine și în mandatul trecut să facem la fel, toate contractele
pe care noi le scoatem la achiziție sunt contracte suspensive, adică numai atunci
se semnează contractul de execuție când avem și contractul de finanțare. Din
această cauză toate obiectivele pe care noi le-am propus pe Anghel Saligny, în
funcție de semnarea contractelor de finanțare vor fi semnate și contractele de
execuție, pe care noi le dorim cu toții.
Dl PANIE SERGIU
Doresc să mai intervin eu și consider că este ultima intervenție. Este bună
precizarea dlui vicepreședinte, de aceea am încercat și eu să remarc acest număr
mare de proiecte, și să nu creem premisa că ele s-ar putea doar realiza neavând
finanțare. Consider că trebuie să găsim soluțiile cele mai optime pentru a le
pune și în aplicare efectiv, nu doar să le aprobăm așa ca și etichetă și ca și
denumire de proiect.
Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc dle consilier, și vă asigur pe dvs și pe toți sălăjenii că
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nu fac politică, ci fac administrație, așa cum v-am mai spus, și dacă nu avem
acești indicatori tehnico – economici aprobați nu avem cum să mergem mai
departe. Deci vrem să fim siguri, că atunci când vom găsi surse de finanțare, noi
vom putea participa cu proiectele noastre, și vom găsi mai repede finanțare
pentru tot ce ne dorim să facem împreună, nu de unul singur, ci împreună cu
Dvs facem totul.
Vă mulțumesc.
Dna SOUCA VALENTINA
Doresc și eu să intervin. Ținând cont de faptul că în fiecare ședință ne
spuneți că nu faceți politică, ci faceți administrație, aș dori să ne spuneți care a
fost punctul dvs de vedere cu privire la această repartizare a sumelor de la
Guvern, dacă ați avut o poziție în sensul de a atenționa Guvernul că s-au
întâmplat astfel de anomalii, în care U.A.T.-uri foarte importante, cu proiecte
foarte importante au primit finanțare ”zero”.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
M-am comportat și eu exact ca și politicienii dinaintea mea și nu am avut
nici un fel de intervenție, pentru că au mai fost astfel de programe, dna consilier,
și nu voi intra într-un dialog pe această temă cu dvs. Deci, mă abțin de la
comentarii pe declarațiile dvs politice. Puteți să faceți politică cât doriți, eu mă
abțin de la declarații și de la dialog politic cu dvs. cu tot respectul.
Dna SOUCA VALENTINA
Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cu drag.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, v-aș întreba dacă aveți o situație pe județ legată de
pandemie, din punct de vedere al Spitalului județean. Adică Compartimentul de
urgență face față, mai sunt paturi la ATI? Doar o mică informare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
După cum știți și dvs. probabil de aceea mă întrebați și dvs. la ATI, din
păcate, nu mai sunt paturi. Profit de această ocazie, și de cei care ne văd îi rog
să fie vectori de opinie și să-i îndemne pe toți cetățenii acestui județ să se
vaccineze, pentru că se demonstrează pe zi ce trece că medicii au dreptate și că
o formă de a ne apăra de această boală, în primul rând este vaccinul, și ar fi
foarte bine ca oamenii să se vaccineze, să nu ajungă la spital cu forme severe,
pentru că știm foarte bine că vaccinul nu ne apără de covid, doar poate să
atenueze efectele bolii. De aceea vă spun că ar trebui să ne vaccinăm cu toții,
fiecare dintre noi, așa cum spunea și dl Demle în ședința trecută, ar trebui să fim
vectori de opinie și să milităm pentru vaccinarea în masă, așa cum vedem în
occident că se întâmplă, și vedem care sunt acolo procentele de oameni
vaccinați și numărul de cazuri în fiecare zi. Din fericire la Spitalul Județean de
Urgență Zalău, medicii încă fac față, cu toate că este foarte greu, de aceea am și
propus DSP-ului și Prefecturii o mărire a spațiilor Covid pe Spitalele care sunt
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suport covid; vorbesc de Spitalul Orașului Jibou și Spitalul Orașului Șimleu
Silvaniei, pentru a prelua din pacienții Spitalului Județean Zalău. Și pentru că
acesta este Spital de rangul 1, unde ar trebui să fie tratați doar cei cu formă
severă sau foarte gravă ar trebui să fie preluați de la Spitalul de infecțioase și de
la pneumologie, și de către Spitalele din Jibou și Șimleu - Silvaniei. Sperăm să
facem față acestui virus, și să putem avea cât mai mulți oameni sănătoși în
județul nostru.
Dl PANIE SERGIU
Ședința ordinară de la sfârșitul lunii va fi tot o ședință on-line?
Dl DINU IANCU- SĂLĂJANU
Ne dorim prima dată să vedem câți dintre consilierii noștri sunt vaccinați,
și dacă sunt vaccinați în cea mai mare proporție, atunci putem să fim față în
față. Mi se pare mult mai constructiv să fim de față.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Aici am o intervenție, îmi cer scuze dle președinte, consider că vremurile
în care trăim nu ne permit să ne întâlnim față în față. Eu sunt vaccinată cu a treia
doză și am pacient vaccinat cu a treia doză care este pozitiv.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Această hotărâre o vom lua de comun acord.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Eu consider ca măcar acum…
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dna consilier, la Diverse toți aveți polemici cu mine, și tot încercați să mă
provocați. Eu doresc să vă spun că legea spune așa, că se pot face întâlniri cu
participanți vaccinați în limita a 50% din capacitatea sălii, nu mai mult de 200
de persoane. Capacitatea sălii de ședințe ”Dialoguri Europene”, este de 100 de
persoane, Noi suntem 31 de consilieri cu președintele, cu aparatul de
specialitate al Consiliului județean care participă la ședințe, am fi undeva la 40
de persoane. Capacitatea sălii de ședințe la jumătate ar fi la 50 de persoane. Noi
nu suntem mai mult de 200. De comuna acord vom lua această hotărâre, voi
consulta liderii de grup al fiecărui partid, care face parte din Consiliul Județean
Sălaj, și împreună vom hotărî acest lucru.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Eu aș mai avea o intervenție, una exact ceea ce sunt eu, medic de familie.
Cum poate Primăria Municipiului Zalău, să facă campanie pro vaccinare, atâta
timp cât de la Guvern, respectiv de la Consiliul județean nu s-a alocat niciun
leu?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Doamnă, dar Consiliul județean nu poate să aloce niciun ban. Consiliul
15

Județean Sălaj nu alocă bani pentru promovare doar pentru situații de urgență, și
în această situație de urgență s-a găsit Spitalul Orășenesc Jibou, pentru că nu are
concentratoare de oxigen și butelii, și atunci am considerat de bună credință că
ar fi bine să contribuim, să-i ajutăm pe cei din Jibou, să poată să facă față. De
aceea am alocat această sumă și la Jibou, ca să-i ajutăm, nu că este dl primar de
pe lista PSD, ci pentru că chiar au nevoie acolo, dar noi nu putem, Consiliul
județean ca să dăm bani pentru promovare, în rest vă rog frumos să vă adresați
Guvernului și să cereți explicații, așa cum am primit și noi, pentru că ni s-a spus
că nu sunt bani, că s-au dus 500 mil pentru medicamente și aparatură împotriva
covid.
Dl DEMLE ALIN
Dle președinte, eu cred că este mai important să dăm bani pentru
prevenire decât să ajungem ca și în cazul Jiboului să nu aibă oxigen, era mai
bine dacă foloseam acele sume de bani în prevenție și în campania de vaccinare,
eu zic că era mai util.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Așa este dle Demle, vă dau dreptate, numai că nu noi suntem
administratorii Spitalului din Jibou, și cu asta cred că v-am spus multe. Eu nu îi
acuz nici pe primarul, nici pe consilierii de acolo, pentru că nu i-am întrebat de
ce nu au oxigen și concentratoare acolo. Dumnealor știu, și eu nu mi-am permis
să îi întreb acum pentru că nu sunt sub autoritatea noastră managerială cu
spitalul.
Vă aduceți aminte, că încă de la început am făcut apel la oameni, pentru a
respecta regulile, pentru a se vaccina. Am fost acuzat pe nedrept de ce mi-am
permis să fac una sau alta. O să îmi permit non stop să le atrag atenția oamenilor
că trebuie să respectăm igiena, că trebuie să respectăm medicii, specialiștii care
ne îndeamnă să avem o poziție corectă în ceea ce privește sănătatea noastră. Îi
îndemn pe oameni să se vaccineze, așa cum faceți și dvs. și sperăm ca printr-un
efort colectiv să avem cât mai puțini bolnavi. Dar acum să spunem că unul face
mai multă prevenție și altul face mai puțină, nu putem cuantiza aceste eforturi
ale noastre. Consider că fiecare are datoria de a-și face simțită prezența în
mediul sălăjean, și de a-i îndemna pe oameni să respecte oamenii, să respecte
specialiștii, să se vaccineze și să se ferească de boală, și așa cum spuneați dvs.
mai bine să previi decât să tratezi.
Dl DEMLE ALIN
Dle președinte, eu am spus și în ședința trecută, omul politic nu mai are
credibilitate în România, iar noi ca și instituție trebuie sau trebuia, încă nu este
târziu, să găsim alți vectori care să transmită acest mesaj, noi doar să finanțăm,
nu știu… artiști, oameni de sport…
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dar de ce nu propuneți dvs. pentru că sunteți consilier județean, și puteți.
De ce nu faceți dvs personal? Eu am credibilitate în fața oamenilor pentru că mam comportat civilizat, și pentru că niciodată nu am atacat pe nimeni de dragul
16

de a face politică, ci m-am dus direct la problemele cu care ne confruntăm și
întotdeauna v-am prezentat obiectiv fiecare lucru pe care îl facem noi aici. Am
făcut tot ce mi-a stat în putință, vă aduceți aminte și de campaniile de presă pe
care le-am generat în vederea cunoașterii medicilor noștri de specialitate și a
prezentării dumnealor cu soluțiile pe care ni le-au propus; fiecare are dreptul să
facă. Consiliul județean a pus pe toate site-urile de care dispune și a finanțat
această campanie de prevenire a îmbolnăvirii, dvs., fiecare, puteți să faceți
independent, ce vreți. Nu este împotriva legii să vă manifestați pentru
prevenirea îmbolnăvirii cu Covid.
Dl DEMLE ALIN
Nu vorbeam de persoana mea sau a dvs. sau a altuia, ci instituția Consiliul
județean.
Dl DINU IANCU- SĂLĂJANU
Dvs. ce doriți? Să merg la Angela Ghiorghiu să îi dau 50.000 de Euro să
vină să ne facă campanie de prevenire?
Dl DEMLE ALIN
Poate că merită.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dle Demle, haideți să prevenim noi și să dăm bani sistemului de sănătate,
vedeți foarte bine că există campanii foarte mari care promovează vaccinarea și
din păcate nu avem succesul scontat, și asta ne arată că trebuie să investim mult
mai mult în educație. Și nu noi, ci Guvernul României. De 30 de ani se întâmplă
același lucru, oamenii s-au săturat de oamenii politici care doar vorbesc. Noi am
trecut și la fapte și de aceea datorită acestui lucru se vede clar câte proiecte
avem spre finanțare, vom continua cu dezvoltarea județului prin dezvoltarea
infrastructurii de sănătate, și nu o să o fac eu, dle Demle, ci o să o facem noi
împreună cu toți consilierii care sunt aici. Să vă punem pe masă proiecte unde
puteți să aduceți amendamente, puteți să aduceți îmbunătățiri, pentru a vedea și
oamenii că pe toți ne preocupă siguranța și bunăstarea cetățenilor din județul
Sălaj, și împreună vom demonstra că se poate, dle Demle. Și vom lăsa deoparte
anomaliile și disputele politice, și vom face foarte multe împreună.
Dl DEMLE ALIN
Dle președinte, nu este vorba de nicio discuție politică, țările cu rată mare
de infectare, Portugalia, Danemarca nu au implicat niciun om politic, nu au
solicitat vaccinarea, verificați. Nu au credibilitate în oamenii politici, nu numai
în România, că ne place să recunoaștem , că nu, la un moment dat o să ne dăm
seama și de asta, chiar și în Sălaj și peste tot în țară.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Ce îmi sugerați dle Demle, să dăm bani la niște artiști, la care artiști?
Dl DEMLE ALIN
Poate sunteți mai în măsură să ne spuneți Dvs.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunt în măsură să vă spun că de 30 de ani ne batem joc de educație, de
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cultură, ș.a.m.d. toți politicienii acestei țări, care și-au făcut din politică o
anumită meserie. Nu generalizez, greșesc să spun toți, dar majoritatea
politicienilor nu și-au respectat mandatul pe care l-au avut, și s-au ocupat mai
mult de politică , și din această cauză s-a ajuns ca oamenii să nu aibă încredere
în clasa politică. Nu au încredere în medici; ce are medicul cu politica? Cu toate
că și un medic poate să facă politică, dovadă că avem și în Parlament și în
Consiliul județean. Din păcate medicii nu sunt ascultați pentru că nivelul de
educație a scăzut, îmi pare rău să o spun, și atunci când un copil merge la școală
și îl îndemnăm să învețe, și atunci când ajunge cercetător și găsește un vaccin,
trebuie să avem încredere în capacitatea și în știința lui de a face bine societății.
Și asta trebuie să le spunem oamenilor, că acest vaccin a fost descoperit de
oameni care au învățat la școală și pe care ar trebui să-i respectăm. Acest vaccin
este propus de către medici care cunosc cu adevărat ce înseamnă acest vaccin și
ce înseamnă boala, și asta trebuie să facem fiecare, cu credibilitatea pe care o
avem. Astăzi suntem buni să dăm cu piatra non-stop, să spunem că profesorii nu
sunt buni, politicienii nu sunt buni, doctorii nu sunt buni, preoții nu sunt buni,
oamenii privați sunt hoți, ș.a.m.d.; ne-am săturat de a acuza, trebuie să punem
mână cu mână, umăr lângă umăr, așa cum spune și melodia noastră pe care o
cântăm la 24 ianuarie ” unde- i unu nu-i putere, la nevoi și la durere, unde-s doi
puterea crește…”
Avem nevoie de solidaritate și de a face echipă toți oamenii, indiferent de
clasa politică, medici, profesori, societatea suferă, suntem în război și ar trebui
să fim uniți pentru o cauză națională.
Dna IRIMIEA ANCA – MANUELA
Trebuie să mă justific referitor la cerința pe care am avut-o anterior, nu o
fac din rea voință, o fac pur și simplu ca un cetățean. V-am pus întrebarea, de ce
nu au fost alocați bani Primăriei Zalău, și nu numai Primăriei Zalău în special,
deoarece această promovare a vaccinului și implicit banii care vor merge la
cabinetele școlare, eu cred dle președinte, că, cabinetele școlare au fost uitate. Și
cred că aceste cabinete au fost uitate deoarece nu sunt bani alocați pentru testele
copiilor, cred că această idee a mea de a investi în cabinetele școlare și de a
scădea rata transmisibilității acestui virus începe cu școala, vă rog să mă credeți,
de acolo pornește, și nu numai atât în condițiile în care noi avem un singur
medic școlar pe tot județul Sălaj, de ce nu se pune problema la nivelul
Consiliului Județean Sălaj, să se aloce Primăriei Zalău, în așa fel încât Primăria
Zalău să facă niște prestări servicii a colegilor mei, medici de familie, să meargă
pe rând la școli să consulte copiii a căror simpatologie persistă, și să scadă rata
în școli.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dna consilier, nu doriți să vorbiți cu dl Ciunt, și să vă explice că Primăria
Zalău are bugetul mult mai mare decât Consiliul Județean Sălaj, că noi nu am
primit bani de la Guvern și nu putem da bani.
Dna IERIMIEA ANCA – MANUELA
18

Eu știu doar că nu s-au alocat bani…
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Tot timpul confundați lucrurile și spuneți așa: Consiliul județean, consiliul
județean…
Dl Panie a fost vicepreședinte la Consiliul județean, dl Demle știe
politică, dl Pop Gheorghe, dl Opriș Alin, sunt consilieri mai vechi, știu ce
atribuțiuni are Consiliul județean, și știu ce atribuții are fiecare primărie din
acest județ. Consiliul Județean Sălaj nu este autoritatea supremă, cineva îmi
spunea mie, tot un om care nu știa politică, nu știa administrație publică, că ”tu
ești primul-ministru al județului ”, nu, eu sunt președintele Consiliului Județean
Sălaj, și îmi cunosc foarte bine atribuțiile , știu cât putem să facem și cât nu. Nu
suntem deasupra tuturor. Așa cum scrie la primărie : ”Nimeni nu este mai presus
de lege”, și noi ne manifestăm conform legilor, statului român și Constituției
României. Nu putem să facem ceea ce nu este în atributul nostru.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Dle președinte, vă rog să-mi acordați și mie cuvântul.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog, dle consilier.
Dl MARGIN GABRIEL- ADRIAN
Pentru că Dvs ați declarat că vă comportați ca un administrator, nu ca un
om politic, o să vă rog să mă madatați pe mine să continui discuția cu colegii
din PSD într-un grup separat și să închidem ședința.
Dl DINU IANCU- SĂLĂJANU
Nu pot să opresc niciun consilier județean să vorbească, este dreptul
fiecăruia. Eu am timp să stau, chiar dacă din bani publică, stăm și vorbim.
Ședința este deschisă atâta vreme cât consilieri au ce să spună.
Dl PANIE SERGIU
Dle Margin, stimate coleg, cred că nu trebuie să exagerați și să ieșiți în
decor, trebuie să ne respectați, aveți o majoritate, dl președinte este exponentul
acestui partid în Sălaj și nu numai dânsul, avem așa cum am mai spus, și pe dl
ministru Bode, și dacă dânsul spunea că trebuie ”să punem umăr la umăr”,
tocmai despre aceste lucruri am discutat, pentru că nu putem lăsa deoparte doar
două unități administrativ – teritoriale care au probleme, mă refer la Zalău și la
Mirșid, ținând cont că ceilalți s-au îndestulat din acel fond de rezervă. Nu vreau
să mai continui, pentru că nu cred că are rost să aducem prea multe argumente,
pentru că se știu lucrurile acestea, dar dle președinte, cred că prin pârghiile pe
care le aveți puteți să echilibrați aceste chestiuni, sub o formă sau alta, chiar de
la bugetul acestui județ sau chiar de la Guvern. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
De la bugetul acestui județ, știți și dvs. că în acest an nu putem, și vă mai
spun ceva, legat de Primăria Mirșid, am avut o intervenție pentru că mi s-a părut
anormal să nu fie pusă pe lista celor care nu primesc finanțare, m-a informat dl
primar; am purtat o discuție la Guvernul României și mi s-a spus că a fost o
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eroare, mi s-a spus că au fost 6 – 7 localități în toată țara. Această eroare va fi
corectată în luna noiembrie la următoarea rectificare. Dar nu am vrut să mă laud
cu acest lucru, am intervenit. În momentul în care v-aș fi spus că am intervenit,
ați fi spus că, uite, fac politică. Mă interesează fiecare localitate din județul
Sălaj, pentru că fiecare localitate trebuie să fie dezvoltată. Și am o relație foarte
bună, nu vorbesc de politică aici, o relație administrativă cu fiecare primar din
județ. Ușa președintelui Consiliului județean a fost deschisă, discut cu oricine
vine să ne viziteze, și cu argumente întotdeauna putem să facem ca lucrurile să
funcționeze bine, în folosul cetățenilor. Vă asigur de acest lucru, și vă spun asta
cu bună credință.
*
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările
şedinţei de azi.

PREȘEDINTE,

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu – Sălăjanu
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Întocmit:
Consilier,
Demle Claudia - Liliana
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