ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 8487 din 17.05.2022
PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 17 mai 2022
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. 121
din 13.05.2022, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă extraordinară,
fiind stabilită desfăşurarea acesteia în sistem videoconferință prin intermediul
platformei Zoom.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 27 consilieri, plus Președintele
Consiliului Județean Sălaj, absenţi fiind: doamna Irimiea Anca-Manuela, domnul
Borna Mihai-Bogdan și domnul Demle Alin.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
*
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
*
*
Cu 28 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare și modernizare drum județean
DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 12+137” – faza DALI.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului
anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul
Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură”.
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4. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului
anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul
Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și
recreative”.
5. Diverse.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km
0+000 - 12+137” – faza DALI, 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.
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulțumesc.
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km
0+000 - 12+137” – faza DALI.
*
Dl Vlaicu Cosmin-Radu
Domnule Președinte, dacă îmi permiteți, vă rog.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Cum să nu. Poftiți.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Domnul consilier județean Borna Mihai-Bogdan a intrat între timp, s-a conectat
la ședință, deci avem un cvorum de 29.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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Bine. Dacă domnul Borna are ceva de obiectat pe acest proiect de hotărâre sau
dacă votează împotrivă sau se abține?
Dl BORNA MIHAI-BOGDAN
Nu, domnule Președinte.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Atunci suntem cu 29 voturi ”pentru”, lipsesc doar cei doi consilieri județeni.
Vă mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km
0+000 - 12+137” – faza DALI.
Se adoptă Hotărârea Nr. 54
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 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 2022, îl invit pe dl. consilier PAPP
ZSOLT-LÁSZLÓ să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl PAPP ZSOLT-LÁSZLÓ
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Am eu domnule Președinte, două intervenții.
Prima intervenție e legată de Hotărârea de Guvern nr. 70/2022, cea cu
procedura pentru încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de
exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale
carbogazoase sau necarbogazoase. Dacă este cineva din partea Consiliului județean să
ne explice puțin această hotărâre de guvern și incidența pe care o are asupra
exploatărilor din județul Sălaj, este un lucru interesant, spun eu, e o modificare
importantă pentru că aduce un beneficiu comunităților locale și consiliului județean în
speță.
Și a doua intervenție este doar o întrebare.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă îmi permiteți la prima întrebare, mai exact ce ne cereți? Ce să vă explice?
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Dl PANIE SERGIU
Modalitatea prin care Consiliul județean încasează acea redevență, procentul în
special și dacă acea redevență se referă la toate exploatațiile din județul Sălaj,
indiferent de unitatea administrativ teritorială, pentru că din acea hotărâre de guvern,
acea procedură și unitățile administrativ teritoriale, adică comunele beneficiază de
acea redevență?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Asta știți dumneavoastră, dar vă spune doamna director.
Dl PANIE SERGIU
Ar putea să nu știe toți consilieri județeni și e un aspect nou.
Dna MARUȘCA LEONTINA-LUCICA
Bună ziua! Noi am pus și pe site după aprobarea hotărârii de guvern toată
procedura, modelul de declarații pe care operatorii trebuie să le depună, precum și de
către primării; până în 25 aprilie ei trebuia să vireze redevența: cota de 25% din
redevența pe semestrul I.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule consilier, îmi cer mii de scuze, dar pentru ceilalți consilieri. Noi ce
facem acuma, stăm să discutăm despre lege, cum se aplică și așa mai departe. Sunt
probleme legate de ordinea de zi, de proiect? Sunt probleme pe rectificare pe sumele
care au venit? Așa, fiecare cine are interes, poată să vină să vadă, cum se face.
Oamenii, actorii ceilalți care sunt în administrație, să stăm acuma să explicăm legea?
Ar trebui să chem pe domnul Cuzdriorean să vă explice legea, dar asta se poate face
și în comisii și peste tot. Legat de proiect, avem ceva problemă?
Dl PANIE SERGIU
Nu ați înțeles domnule Președinte, o să fiu mai explicit. Vreau să întreb, toți
operatorii care exploatează aceste resurse sunt obligați să plătească această redevență
din județul Sălaj?
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Avem rectificare, dumneaei nu-i de la juridic. Domnule secretar general, dacă
puteți interveni?
Dl Vlaicu Cosmin-Radu
Da , domnule Președinte. Codul administrativ, vă spun și articolul, este vorba
de art. 307 din Codul administrativ prevede :
”(1)Redevența obținută prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat sau
la bugetele locale, dupa caz.
(2) Redevența obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor
la suprafata ale statului, se constituie venit dupa cum urmează:
a) 40% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia exista activitatea de
exploatare;
b) 40% la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, pe
teritoriul careia/caruia există activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.”
Este un element de noutate adus de Codul administrativ, practic sunt niște venituri
proprii ale Consiliului județean, pe care înainte nu le aveam.
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Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Astea au fost publicate demult. Nu? În baza acestui fapt noi am primit aceste
redevențe.
Dl Vlaicu Cosmin-Radu
Deci Codul amininistrativ a apărut în 2019, Hotărârea de Guvern, care
reglementează modul de aplicare al acestui articol a apărut în anul acesta.
Dl PANIE SERGIU
Domnule Președinte, este un aspect destul de important și eu vroiam să mă
asigur, în calitatea mea de consilier județean, că toți operatorii care exploatează
resursele trebuie să plătească, asta era întrebarea.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dar scrie în referat, domnule consilier, de aceea vă întreb dacă este ceva
noutate?
Dl PANIE SERGIU
A doua întrebare se referă la diminuarea sumei cuprinsă la achiziția Castelului
Wesselényi. Deci până la urmă s-a hotărât această diminuare, înțeleg cu justificare
pentru diminuarea respectivă ?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Aici scrie în referat ca să numai ținem banii până la soluționarea problemei cu
procesul în ceea ce privește această vânzare a castelului către cei care l-au cumpărat
până atunci folosim banii unde avem nevoie, adică pe drumul județean 109R. În
momentul în care vom avea o sentință, care ne va da câștig de cauză vom rectifica
bugetul și vom realoca acele sume necesare pentru a cumpăra Castelul Wesselényi,
dar până atunci legea ne permite să luăm banii de acolo și să-i folosim acolo unde
avem nevoie pe drumurile pe care se lucrează.
Dl PANIE SERGIU
Ne poate spune domnul secretar general stadiul în care este acest proces în
momentul de față.
Dl Vlaicu Cosmin-Radu
Sigur că da. Este încă în faza de administrare a probelor, reprezentantul nostru
domnul Cuzdriorean a cerut depunerea de către pârâți a tuturor probelor, a tuturor
documentelor care au stat la baza încheierii acestor operațiuni juridice. Pentru că
unele dintre ele lipseau de la dosar.
Dl PANIE SERGIU
Bine. Nu mai am intervenții, domnule Președinte.
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Dacă mai sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc.
*
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Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 55
*
*

*

Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități
nonprofit de interes județean pentru cultură”, îl invit pe dl. consilier BEREK
ȘTEFAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl BEREK ȘTEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA
Da. Bună ziua! Aș dori eu să am o intervenție dacă îmi permiteți?
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Da.
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA
Mulțumesc! Poate cineva să ne lămurească care este rațiunea cu care de această
dată s-a optat pentru această împărțire a sumelor? Vă întreb doar deoarece în ședința
anterioară s-au adus o serie de argumente pentru împărțirea în mod echitabil a
sumelor alocate pentru finanțarea nerambursabilă.
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Doamna director e aici și vă poate spune.
Dna GHILEA LAVINIA
Bună ziua! Pe cultură vă referiți? Da. Acestea au fost solicitările, nu s-au
împărțit sumele, atâta s-a solicitat.
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA
Mulțumesc!
*
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de voturi 29 “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități
nonprofit de interes județean pentru cultură”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 56
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități
nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”, îl invit pe dl.
consilier BEREK ȘTEFAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
*
Dl BEREK ȘTEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Domnule Președinte, vă rog să se consemneze în procesul verbal, că nu particip
la deliberare și nici la vot.
Dl PANIE SERGIU
Am eu o întrebare, domnule Președinte pentru domnul secretar general.
Proiectul acesta din punct de vedere juridic este corespunzător? Corespunde atât legii
cât și Regulamentului adoptat, așa în forma în care el este prezentat astăzi și sigur că
mă refer aici la sume fără să mai aduc în discuție toate elementele care s-au dezbătut
și data trecută.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Înțeleg, domnule consilier județean, că îmi cereți opinia juridică, opinia pe care
am expimat-o prin avizarea acestui proiect. Nu vă ascund că am discutat acest subiect
la un moment dat, doar că proiectul aceasta corespunde întru totul Ghidului de
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finanțare -pentru că Ghidul de finanțare în ultimii 4 sau 5 ani, nu mai știu exact să vă
spun acuma nu aș vrea să vă dezinformez, este făcut oarecum după acest model - iar
în Ghidul de finanțare pe care noi l-am aprobat în ședința anterioară apare această
sintagmă ” valoare maximală”. Asta înseamnă că Consiliul județean avea o marjă de
acțiune, care putea în funcție de solicitare să dea integral sau să diminueze sumele.
Deci regula concurențială este respectată pentru că Legea 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și completările ulterioare spune că aceste proiecte se
acordă pe bază de competiție. Nu spune care este principiul determinant, nu spune
nicăieri că câștigătorul ia totul, deși, poate fi și așa, dar pentru că în Regulament s-a
trecut această sintagmă: ”se acordă finanțare maximală” evident că proiectul de
hotărâre este pe deplin legal. Sumele sunt acordate proporțional, asta am verificat și
eu în funcție de punctajul obținut, adică s-a stabilit valoarea unui punct în funcție de
suma totală alocată și s-au împărțit astfel sumele pe fiecare proiect.
Dl PANIE SERGIU
Domnule Președinte, mai am o întrebare.
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Vă rog!
Dl PANIE SERGIU
La proiecte și-au propus niște obiective și datorită alocării lor despre care s-a
discutat, nu se mai pot atinge toate acele obiective, ele pot fi retrase din documentația
depusă sau doar se va atinge procentul din obiective conform valorii acordate.
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Cum bine știți fiecare proiect a primit o adresă, adică fiecare beneficiar, și-a
exprimat opiniile, s-au stabilit termene în care se vor derula aceste proiecte, dar
pentru mai multe lămuriri o să-i dau cuvântul doamnei director Lavinia.
Dna GHILEA LAVINIA
După stabilirea punctajului fiecărui participant, i s-a trimis, opțiunea de a
semna contractul de finanțare sau de a și-l retrage, să știți că toată lumea a primit și a
dat accept și și-a asumat că derulează proiectul în forma propusă.
Dl PANIE SERGIU
În forma propusă cu toate obiectivele?
Dna GHILEA LAVINIA
Da, cu toate obiectivele. Au acceptat condițiile noastre de finanțare.
Dl PANIE SERGIU
E o lămurire importantă, cel puțin pentru mine. Vă mulțumesc, nu mai am alte
intervenții, domnule Președinte.
*
Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități
nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 57
*
*

*

Dl DINU IANCU-SĂLĂJANU
5. Dacă sunt intervenții la Diverse.
Dl PANIE SERGIU
Au început lucrările la drumul 108A, cel de la Buciumi către Poic și acolo pe
serpentine la un moment dat este, cel puțin a fost un blocaj și vă întreb dacă
dumneavoastră cunoașteți acest aspect în sensul în care executantul lucrării trebuie
să-și asigure continuitatea traficului rutier. Au fost acolo niște sincope pe o porțiune
foarte scurtă, sincope prin care chiar au rămas blocate câteva mașini. Aș vrea să știu
dacă s-a rezolvat? Dacă nu, și nu cunoașteți poate ar fi bine să meargă cineva să
verifice această chestiune.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Foarte bine că ne informați, nu am fost informați să fie întreruperea circulației,
lucruri care se pot întâmpla 5 minute, acestea se pot întâmpla oricând. Dar
dumneavoastră știți foarte bine domnule Sergiu, constructorul răspunde pentru aceste
probleme de funcționare a drumului și de respectare a tuturor prevederilor legale în
ceea ce privește circulația pe drumurile publice. Atâta vrem cât este administratorul
acestor lucrări, dar o să verificăm ce ne-ați spus dumneavoastră să vedem dacă se
certifică.
Dl PANIE SERGIU
Știți ce s-a întâmplat acolo? Mașinile mai mari și un autocar, efectiv cu turiști a
rămas blocat și a trebuit tractat din zona respectivă. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nici doamna director nu a primit nicio informație pe această temă.
Dl PANIE SERGIU
Atunci vă rog să verificați și să ne asigurăm că există continuitate pe traseul
respectiv.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările
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şedinţei de azi. Mulțumindu-vă pentru participare și pentru efortul pe care le-ți făcut.
Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi frumoasă și numai bine.
PREȘEDINTE,
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu

Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier juridic:
Seres Judith-Réka - 1 ex
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