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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 3304 din 26.02.2021
PROCES VERBAL
Încheiat azi 26 februarie 2021, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Sălaj

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
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 64
din 22.02.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă extraordinară,
fiind stabilită desfăşurarea acesteia în sala de şedinte „Dialoguri Europene”, situată
la etajul I al Consiliului Județean Sălaj.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 28 consilieri județeni, plus președintele
Consiliului Județean Sălaj, absent fiind domnul Panie Sergiu.
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
În unanimitate de voturi a fost adoptată următoarea ORDINE DE
ZI:
1. Proiect de hotărâre privind validarea Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Sălaj;
2. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului și a
cenzorilor la SC Pază Obiective și Intervenție SRL.
3. Diverse.
*
*

*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din data de
28.01.2021, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există. Nu sunt.
Îl supun la vot:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al
ședinței ordinare din data de 28.01.2021.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la proiect de hotărâre privind
validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj, îl invit pe dl. consilier
DEMLE ALIN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DEMLE ALIN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
După cum știți, va trebui să stabilim și indemnizația de ședință. Până
acuma, în anii anteriori, era un procent de 15% din indemnizația președintelui
Consiliului Județean Sălaj. Propun diminuarea acestei indemnizații cu 5%, deci
propun 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Sălaj.
Deci, se va completa indemnizația pentru membrii ATOP, care va fi 10%
din indemnizația președintelui Consiliului județean Sălaj.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al
membrilor consiliului.
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
parcurgerea ordinii de zi.
*
*
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la proiect de hotărâre privind
numirea administratorului și a cenzorilor la SC Pază Obiective și Intervenție
SRL, îl invit pe dl. consilier MONI SANDOR să prezinte raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
*
Dl MONI SANDOR
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl DEMLE ALIN
Cine sunt reprezentanții din partea comunității?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnul Coste este părintele din Iaz, care are activități în domeniul asistenței
sociale și protecției copilului, iar dl Mureșan Sorin, este fostul comandant de la
ISU, nu este membru de partid, dar pentru noi este important să avem oameni
competenți care să-și poată aduce contribuția în cadrul acestui organ.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al
membrilor consiliului.
Pentru calitatea de administrator al societății îl propun pe domnul Pop
Emeric, iar pentru cele două funcții de cenzor îi propun pe domnul Csoka Tiberiu
și pe domnul Deac Marcel - Ioan.
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
completarea și distribuirea acestora.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit dispoziţiilor legale de exprimare a votului secret se impun
următoarele precizări:
 Modalitatea de vot este prin înscrierea „DA” sau „NU” în dreptul
candidatului pentru care se optează, în coloana „OPŢIUNEA”.
 Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a mai multor candidaţi decât
limita înscrisă în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea
buletinului de vot.
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 Neînscrierea cuvântului „DA” în dreptul numărului de candidaţi
înscriși în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de
vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit prevederilor art.44 alin.(6) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj
nr.32/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, numărarea
voturilor se realizează de secretarul general al judeţului cu participarea a 3 (trei)
consilieri judeţeni desemnaţi ad-hoc.
Vă rog să vă exprimați opinia cu privire la menținerea propunerilor din
ședințele anteriore de desemnare a celor 3 consilieri judeţeni care să asigure
verificarea procedurii de vot şi numărarea voturilor, respectiv reconfirmarea
domnilor Dari Toma, Chende Ioan și Pop Gheorghe – Ioan. Nu sunt.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Rog să fie distribuite buletinele de vot.
*
*

*
Se votează
*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnilor consilieri desemnaţi, împreună cu secretarul general al județului,
vă rog să procedaţi la verificarea şi numărarea voturilor.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Are cuvântul dl. secretar general al judeţului pentru a prezenta rezultatul
votului.
*
Dl COSMIN RADU VLAICU
Rezultatul votului la proiectul de hotărâre privind validarea Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Sălaj, este următorul:
Dl Dinu Iancu – Salajanu
a obținut – 29 voturi ”pentru”;
Dl Zaharia Marcel – Claudiu a obținut – 29 voturi ”pentru”;
Dl Panie Sergiu
a obținut – 29 voturi ”pentru”;
Dl Sojka Atila – Ioan
a obținut – 29 voturi ”pentru”;
Dl Papp Zsolt – Laszlo
a obținut – 29 voturi ”pentru”;
Dl Ardelean Cosmin – Vasile a obținut – 28 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”
Dl Sârcă Romeo – Constantin a obținut – 28 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”
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Dl Stupar Marius – Anton
Dl Cigăran Vasile – Adrian
Dl Dobocan Vasile – Adrian
Dl Coste Alexandru – Petru
Dl Mureșan Ioan – Sorin
Dl Pop Emeric
Dl Groza Ioan

a obținut – 29 voturi ”pentru”;
a obținut – 29 voturi ”pentru”;
a obținut – 29 voturi ”pentru”;
a obținut – 28 voturi ”pentru și 1 vot ”împotrivă”;
a obținut – 28 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”;
a obținut – 28 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”;
a obținut - 29 voturi ”pentru”.

Rezultatul votului privind numirea administratorului și a cenzorilor la SC
Pază Obiective și Intervenție SRL, este următorul::
Dl Pop Emeric
- a obținut – 27 voturi ”pentru”;
Dl Csoka Tiberiu
- a obținut – 27 voturi ”pentru”;
Dl Deac Marcel – Ioan - a obținut – 26 voturi ”pentru și 1 vot ”împotrivă”.
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc, domnului secretar general.
*

*

Prin urmare, rezultatul votului la proiectul de hotărâre privind validarea
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj este următorul:
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, dnii: Dinu Iancu – Salajanu, Zaharia
Marcel – Claudiu, Panie Sergiu, Sojka Atila – Ioan, Papp Zsolt – Laszlo, Stupar
Marius – Anton, Cigăran Vasile – Adrian, Dobocan Vasile – Adrian, Groza Ioan
și 28 voturi ”pentru și 1 vot ”împotrivă”, dnii: Ardelean Cosmin – Vasile, Sârcă
Romeo – Constantin, Coste Alexandru – Petru, Mureșan Ioan – Sorin, Pop
Emeric, au fost validați membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 30
*
Rezultatul votului la proiectul de hotărâre privind privind numirea
administratorului și a cenzorilor la SC Pază Obiective și Intervenție SRL:
Cu un număr de 27 voturi “pentru”, dl Pop Emeric, a fost numit administrator
la SC Pază Obiective și Intervenție SRL și 27 voturi “pentru”, dl Csoka Tiberiu și
26 voturi ”pentru și 1 vot ”împotrivă”, dl Deac Marcel – Ioan, au fost numiți
cenzori la SC Pază Obiective și Intervenție SRL.
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Se adoptă Hotărârea Nr. 31
*
Dnii SZILAGYI ROBERT – ISTVAN și OPRIȘ ALIN – FLORIN
Nu participă la deliberare și la vot, conform articolului 228 din Ordonanța
de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. Diverse. Dacă sunt probleme? Nu sunt.
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

Consilier:
Viorica Ciupe

