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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 16732 din 23.09.2022
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 23.09.2022, cu ocazia ședinței extraordinare
a Consiliului Județean Sălaj
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. 195 din 21.09.2022, a fost convocat de îndată Consiliul Judeţean
Sălaj în şedinţă extraordinară, fiind stabilită desfăşurarea acesteia în sistem
videoconferință prin intermediul platformei Zoom.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 28 consilieri județeni, plus
președintele Consiliului județean Sălaj, absenţi fiind domnul Blaga Dumitru și
dna Irimiea Anca – Manuela.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă
de ordinea de zi a şedinţei.
*
Supun la vot ordinea de zi:
– Împotrivă? Nu sunt.
– Abţineri? Nu sunt.
– Pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului Județean
Sălaj).
*

*

*

În unanimitate de voturi a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii, în parteneriat cu
Spitalul Județean de Urgență Zalău, a proiectului „Extinderea și dotarea
ambulatorului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Zalău” spre finanțare în cadrul PNRR.
2. Diverse.

2

*
*
*
Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență
Zalău, a proiectului „Extinderea și dotarea ambulatorului de specialitate din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” spre finanțare în cadrul PNRR,
îl invit pe dl. consilier SOJKA ATILA - IOAN să prezinte raportul de avizare
al comisiei de specialitate.
*
Dl SOJKA ATILA - IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă mulțumesc. Țin să vă spun că a fost elaborat un ghid de finanțare
pentru această componentă de sănătate și încercăm să profităm de fiecare
oportunitate pe care o avem și astfel să mai realizăm absorbție de fonduri
europene și să ne realizăm și toate investițiile posibile prin aceste finanțări, pe
care noi le avem în cadrul Consiliului județean.
De aceea v-am chemat în această ședință, pentru că duminică va începe
sesiunea și încărcarea cererilor de finanțare de către Ministerul Fondurilor
Europene și am vrut să fim pregătiți și să profităm cum vă spuneam înainte de
această oportunitate.
Dacă dumneavoastră aveți întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Am eu o întrebare, domnule președinte. Mai sunt și alte proiecte,
investiții, care s-ar încadra și le-am putea depune pe Programul Național de
Reziliență?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Păi dacă erau domnule consilier, erau puse aici.
Dl PANIE SERGIU
Înțeleg că doar acesta este?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule consilier, aici s-a scos un ghid și noi încercăm să profităm de
chestiunea aceasta. Când se vor scoate ghiduri, vom vedea.
Dl PANIE SERGIU
Da, am înțeles, pentru celelalte în momentul când se vor lansa ghidurile, o
să le verificăm și o să le analizăm împreună.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Da, domnule consilier!

3

Domnul consilier județean Blaga Dumitru, se conectează online.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Este și domnul consilier Blaga prezent, deci lipsește doar doamna
consilier Irimiea Anca – Manuela. Dacă mai sunt comentarii, vă rog? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului județean
Sălaj.
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, a
proiectului „Extinderea și dotarea ambulatorului de specialitate din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Zalău” spre finanțare în cadrul PNRR.
Se adoptă Hotărârea Nr. 117
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. Diverse. Dacă dumneavoastră aveți de ridicat anumite aspecte, vă rog.
*
Dl OLAR NICOLAE
Aș avea eu domnule președinte. Domnule președinte și stimați colegi, am
votat azi un proiect important pentru modernizarea Spitalului județean și noi
consilierii USR, venim cu o propunere către dumneavoastră, mai exact solicităm
amenajarea unui spațiu adecvat la Unitatea de Primiri Urgențe, pentru
aparținători. Și am să mă explic pe scurt. La ora actuală cei care vin cu bolnavii
la UPU, sunt nevoiți să aștepte afară în picioare uneori chiar ore întregi, iar o
investiție minimă poate fi un cort sau un container încălzit, care să-i ferească pe
oameni de ploaie și frig, mai ales acum că vine iarna.
Vă mulțumesc și sper că se va ține cont de propunerea noastră.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc, domnule consilier.
Dl DEMLE ALIN
Domnule președinte, vreau să precizez că eu am fost dimineață la UPU și
am văzut un container, deci există deja, nu știu când s-a pus, dar este recent de
ieri, cred.
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da, domnule consilier, dar nu vreau să mai deschid atâtea discuții pentru
că avem și știți foarte bine că profităm la maxim de fiecare investiție pe care o
putem face și venim în sprijinul oamenilor, dar e normal să ridicați și
dumneavoastră problemele care vin din partea cetățenilor, dacă le-am rezolvat
între timp, nu vrem să ne lăudăm, e bine că oamenii pot profita de acest lucru.
Dl OLAR NICOLAE
Așa cum spuneți, dacă au fost rezolvate între timp, foarte bine, eu am fost
la începutul lunii august și am primit înștiințări de la aparținători, pentru că
atunci nu era rezolvată această problemă. Dacă între timp s-a rezolvat, e bine.
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare și
implicare.

PREȘEDINTE
Dinu Iancu – Sălăjanu
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AL JUDEȚULUI,
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Consilier:
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