ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.5378 din 29 martie 2021

PROCES VERBAL
Încheiat în ședința ordinară
a Consiliului Judeţean Sălaj din data de 26 martie 2021

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit.a) 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. 98 din 19.03.2021, a
fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, fiind stabilită desfăşurarea
acesteia în sala de şedinte „Dialoguri Europene”, situată la etajul I.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 26 consilieri, plus președintele Consiliului
județean, absente fiind doamnele consilier: Forț Corina – Emilia și 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.
- Cine este pentru?Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 27 voturi “pentru”, a fost aprobată următoarea ordine de zi:
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1. Depunerea jurământului de către un consilier județean supleant validat.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dari Toma.
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Crișan Marian
Dănuț.
4. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei unei comisii de
specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Sălaj.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului
bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2020.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate
practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu
01.04.2021
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Județul
Sălaj și unele unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi
coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene,
aflate în patrimoniul județului, pe anul 2021.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare
locală încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Sălaj și
Județul Sălaj pentru realizarea proiectului „Fii activ în Sălaj!” în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului judeţean de gestionare a
deşeurilor în Judeţul Sălaj pentru perioada 2020 – 2025.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 P:
DN1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu De Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – Lim. Jud
Satu-Mare, Km 0+017 – 24+065”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare punct termic nr.
34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj”.
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul
Maramureș și Județul Sălaj, în vederea implementării unor măsuri pentru realizarea
obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare-Jibou”.
15. Raport cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean
Sălaj şi a atribuţiilor proprii în anul 2020.
16. Informare privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 5/28.01.2021 privind aprobarea numărul de posturi,
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Sălaj, ca urmare a reorganizării acestuia.
17. Diverse.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun spre aprobare procesele-verbale ale ședinței ordinare din data de
16.02.2021, respectiv pe cel al ședinței extraordinare din data de 26.02.2021, nu fără
a discuta eventualele obiecţii la acestea – dacă există. Nu există.
Îl supun la vot,
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri?Nu sunt.
*
Cu un număr de 27 de voturi “pentru”, au fost aprobate procesele-verbale ale
ședinței ordinare din data de 16.02.2021, respectiv pe cel al ședinței extraordinare din
data de 26.02.2021.
*
Dna consilier Forț Corina – Emilia, intră în sala de ședință la ora 11,04.
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, este înscrisă depunerea jurământului de către
consilierul judeţean supleant, domnul Dobrai Ferenc Cristian, validat prin Sentința
civilă nr. 30/C/2021, pronunțată de Tribunalul Sălaj, pe locul devenit vacant ca
urmare a constatării încetării de drept prin demisie a unui mandat de consilier
judeţean declarat ales şi validat.
*
În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (9) coroborate cu cele ale art. 172
din OUG nr.57/2020, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii care refuză
să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
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Consilierul care are o altă credinţă decât cea creştină sau care se declară ateu,
poate depune jurământul fără formula religioasă.
Îl invit pe domnul consilier judeţean supleant, dl. Dobrai Ferenc Cristian, al
cărui mandat a fost validat să dea citire textului jurământului, cu mâna stângă pe
Constituţie şi pe Biblie, (dacă este cazul), şi să semneze jurământul.
Rog asistenţa să se ridice în picioare.
*
Se dă citire textului jurământului de către dl. Dobrai Ferenc Cristian, consilier
judeţean, după care procedează la semnarea lui.
*
*
*
Dna consilier Irimiea Anca – Manuela, intră în sala de ședință la ora 11,05.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier judeţean al domnului Dari Toma, 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? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru?Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Dari Toma.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 32
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier judeţean al domnului Crișan Marian Dănuț, îl invit pe dl. consilier
Maghiu Marian – Paul să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl MAGHIU MARIAN – PAUL
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Văzând că în ultimul timp mai mulți consilieri sunt în această situație, de a
pleca din Consiliul județean, vă informez că organizația PSD Sălaj, are o pepinieră de
resursă umană suficient de calificată, și dacă nu sunt suficienți specialiști, noi vă
putem sta la dispoziție, ca să acceadă la acele funcții, rămânând în Consiliu județean,
colegii care cunoscându-i au experiență suficientă să putem dezbate și să hotărâm
ceea ce este necesar pentru județul Sălaj.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința dvs. Eu sunt convins dle
consilier, că dvs cunoașteți legea și că totul este ok.
Dl PANIE SERGIU
Să știți că nu este o ironie.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu este rău să folosim specialiștii noștri când ne exprimăm.
Dl BLAGA DUMITRU
Sper că nu a fost o insultă la adresa celorlalte formațiuni politice.
Dl PANIE SERGIU
Nu , am specificat acest aspect.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri?Nu sunt
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Crișan Marian Dănuț.
*
Se adoptă Hotărârea nr.33
*
*
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj,
îl invit pe dl. consilier Demle Alin să prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
Dl DEMLE ALIN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al membrilor
consiliului. Având în vedere faptul că domnul consilier județean Dobrai Ferenc
Cristian a depus jurământul, ocupându-se astfel locul devenit vacant ca urmare a
demisiei doamnei BOGYA ANNAMÁRIA, care a fost membru al Comisiei juridice,
administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă, propun ca domnul Dobrai Ferenc
Cristian să facă parte din această comisie.
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog să fie completate buletinele de vot,
votarea urmând a se efectua după parcurgerea ordinii de zi.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Sălaj, îl invit pe dl. consilier Ardelean Gheorghe să prezinte raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
Dl ARDELEAN GHEORGHE
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
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.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, îl invit pe dl. consilier Pop Gheorghe Ioan să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
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Dl POP GHEORGHE – IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt observații, la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Sălaj.
*
Se aprobă Hotărârea nr. 36
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7.La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al
judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a
situaţiilor financiare anuale, pe anul 2020, 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
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al
judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a
situaţiilor financiare anuale, pe anul 2020.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 37
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază
Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.04.2021, îl invit pe dl.
consilier Olar Nicolae să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
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Dl OLAR NICOLAE
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Pentru a evita un posibil conflict de interese, nu particip la deliberare și nici la
vot.
Dl OPRIȘ ALIN
Nici eu, nu particip la deliberare și nici la vot, pentru a evita un posibil conflict
de interese.
Dna CRIȘAN MARIANA – DANA
S-a discutat și ieri în Comisia economică, faptul că în raportul de specialitate,
se prezintă un tabel al tarifelor în procente între 4 și 10%. Totuși, se observă că la
anumite servicii creșterea este mai mare, este adevărat la tarife mici. Aș putea da
exemplu, la punctul 21, unde tariful întreg a fost de 4 lei /km iar acum este de 5
lei/km. Dacă puteți să ne spuneți, cum s-a ajuns la acest tarif, cu un procent mai
mare de creștere și care ar fi procentul mediu pe toate serviciile.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
După cum vi s-a explicat în ședință, s-a propus majorarea tarifelor. În
momentul în care tarifele dau cu virgule, de exemplu dacă este 4,1 se majorează la
5, pentru că la 4 nu mai există majorare, și atunci normal că majorarea făcându-se
de la 4 la 5 s-a depășit 4,50. După cum vedeți media luată în calcul a fost de până
în 10. Este și o greșeală a celor care au întocmit raportul de specialitate, pentru că
trebuia să prevadă acest lucru; trebuie o asumare a acestor lucruri și o informare
mai temeinică. Îmi cer scuze în locul lor. După cum ați observat, media majorării
este până în 10%.
Dna SOUCA VALENTINA
Am observat o discrepanță enormă între salariile persoanelor din conducere și a
salariilor muncitorilor. Propun ca 80%, cel puțin, din majorările pe care le propune
această societate, să se regăsească în salariile personalului muncitor. Doresc să
mai întreb, dacă se mai are în vedere crearea unor noi posturi de conducere în
această societate, și dacă se mai are în vedere angajarea încă a altor persoane în
funcții de conducere.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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O să îi dau cuvântul dlui administrator, din cunoștințele mele nu cred că se vor
înființa alte funcții de conducere sau crearea unor noi funcții de conducere.
Dl POP EMERIC
Referitor la salarii, promit că toate sumele respective se vor da la cei care au
salariile minime pe economie, deoarece, în primul rând aceste persoane sunt
persoane calificate, pentru că nu pot îndeplini această funcție fără un curs de bază,
și chiar de aceea salariul minim se acordă la persoane necalificate, și vedeți și dvs
că majorarea este a bunului simț, și aceste sume vor merge către aceste persoane.
Nu avem în vedere să angajăm alte persoane pe funcții de conducere, în
viitorul apropiat.
Dna SOUCA VALENTINA
Vă mulțumesc.
Dl PANIE SERGIU
O întrebare am pentru dl director. Am văzut în notă, că pentru persoanele fizice
tarifele se negociază. Este adevărat?
Dl POP EMERIC
Deci, într-adevăr pentru că avem societăți comerciale care au încredere în noi,
și sigur că acolo trebuie să mergem pe negociere.
Dl PANIE SERGIU
Mă refer la persoane fizice, pentru că suntem într-o ședință publică și este
foarte bine să informăm opinia publică, că au această posibilitate să apeleze la dvs
pentru aceste servicii. Și aș fi vrut să întreb, negocierea până la ce valoare merge,
atâta timp cât există nota respectivă și noi totuși aprobăm niște tarife; până unde
este limita la care merge negocierea?
Dl POP EMERIC
Până la limita rentabilității, deci nicidecum să nu lucrăm în pierdere, să avem
cel puțin 5% rentabilitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9

Referitor la ceea ce spunea și dl Panie, avem în vedere că vine primavara și
avem nevoie de servicii, de exemplu de tocare a deșeurilor biodegradabile, și îi
rog pe cei de la S.C. Pază Obiective și Intervenție, să facă un plan , pentru a putea
veni în spijinul celor care locuiesc în Zalău sau alte locuri, unde se doresc astfel de
servicii, pentru a toca astfel de resturi biodegradabile, pentru că știți foarte bine că
suntem avertizați că nu avem voie să dăm foc și trebuie să venim în sprijinul
cetățenilor cu o informare și cu propunere de astfel de servicii.
Dl POP EMERIC
Eventual, și în sprijinul primăriilor, ori să mai cumpărăm eventual încă o
mașină de tocat pentru că o să fie necesar, și într-adevăr o să scadă aceste deșeuri
biodegradabile.
Dl BÎRSAN CLAUDIU – CRISTIAN
În legătură cu acest subiect, într-adevăr Legea nr. 181/2020 legea compostului,
este prevăzută și proiectarea acestor reziduri, ca să le spun așa, La nivelul
asociației Ecodes am inițiat deja o conlucrare cu primăriile, referitor la modul
cum ar trebui gestionate aceste deșeuri, pentru că în lege sunt trei posibilități:
gestionarea la nivel individual, la nivelul primăriilor și la nivelul ADI-urilor, care
este deja aprobat. În acest ultim caz s-ar impune un tarif special.
O astfel de activitate prestată de către noi, cred că ar ușura activitatea
primăriilor sau i-ar ușura să ia o decizie în acest sens.
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt observații? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 27 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective
şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.04.2021.
Dl vicepresedinte Szilagyi Robert – Istvan și dl consilier Opriș Alin, nu au
participat nici la deliberare și nici la vot.
*
Se adoptă Hotărârea nr.38
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*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativteritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de
înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul
județului, pe anul 2021, îl invit pe dl. consilier Ardelean Nicolae să prezinte raportul
de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl ARDELEAN NICOLAE
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:
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativteritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de
înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului,
pe anul 2021.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 39
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea
Națională de Cruce Roșie din România Filiala Sălaj și Județul Sălaj pentru
realizarea proiectului „Fii activ în Sălaj!” în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020, îl invit pe dl. consilier Chende Ioan să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl CHENDE IOAN
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:
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
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Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea Națională
de Cruce Roșie din România Filiala Sălaj și Județul Sălaj pentru realizarea proiectului
„Fii activ în Sălaj!” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
2014 – 2020.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 40
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor în Judeţul Sălaj pentru
perioada 2020 – 2025, îl invit pe dl. consilier Berek Ștefan 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?
Dl PANIE SERGIU
O mică intervenție aș avea, în cadrul comisiilor de ieri noi grupul PSD, am
solicitat să fie întocmit un raport trimestrial privind îndeplinirea acestor indicatori
care sunt cuprinși în acest plan, pe care îl adoptăm astăzi.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Stimați colegi, doresc să vă atrag atenția că acest plan județean de gestionare al
deșeurilor este parte componentă dintr-un proces pe care noi vrem să-l facem,
pentru că vrem să depunem proiectul pentru dezvoltarea stației noastre din
Dobrin. Din acest punct de vedere, acest plan județean de gestionare a deșeurilor
este o parte componentă a studiului de fezabilitate pe care îl pregătim împreună cu
specialiștii de la firma de consultanță cu care avem contracte de execuție, acest
plan este propunerea pe care dorim să o realizăm în următorii ani. Acest plan nu
poate fi realizat numai prin investițiile pe care noi le vom face pe Centrul de
management al deșeurilor din com. Dobrin, din acest punct de vedere nu se poate
monitoriza până nu vom reuși să accesăm aceste fonduri și să le punem și în
implementare.
Dl PANIE SERGIU
Este binevenită precizarea Dvs dle vicepreședinte, dar cred că se impune dacă
nu trimestrial macar la semestru sau la an, dar trebuie să rezulte că îl adoptăm,
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trebuie să rezulte că acei indicatori se îndeplinesc sau nu. Mai ales, dle președinte,
că este un material destul de stufos, un plan bine conturat în care se regăsesc
foarte mulți indicatori, de care noi trebuie să ținem seama în analiza pe care o
facem pentru a fundamenta, inclusiv și de alte părți care țin de derularea acestui
proiect.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Eu sunt de acord cu dvs. și vreau să vă spun că avem prin această stație, un
avantaj în fața altor județe, și felicit pe toți cei care s-au ocupat de gestionarea
acestor proiecte pentru că avem un avantaj, poate unic în România.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Noi, județul Sălaj, suntem primii pe țară care am reușit să finanțăm acest plan
județean de gestionare a deșeurilor.
Dl DINU IANCU SĂLĂJANU
Mă bucur și vă felicit.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru?Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor în Judeţul Sălaj pentru
perioada 2020 – 2025.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 41
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la Proiect de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu De
Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – Lim. Jud Satu-Mare, Km 0+017 – 24+065”, îl
invit pe dl. consilier Blaga Dumitru să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
Dl BLAGA DUMITRU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
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Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
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 DJ 109P: DN1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu De Jos –
Ip – Zăuan Băi – Camăr – Lim. Jud Satu-Mare, Km 0+017 – 24+065”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 42
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
13. La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în
arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj”, îl invit pe dl. consilier Panie Sergiu să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl PANIE SERGIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl OPRIS ALIN – FLORIN
Vreau să vă întreb dacă în momentul când ați pus în dezbatere acest punct ați
ținut cont și de îndrumarea Guvernului, ca să zic așa, care ne-a promis că va trece
pe digitalizare foarte multe informații și foarte multe acte, și sigur că atunci spațiul
de stocare pentru aceste acte devine mult mai redus. Dacă ați avut în vedere și
acest aspect.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da, chiar mă bucur, pentru că o să vin în fața dvs. cu un proiect care să conțină
aprobarea unor construcții care să prevadă altă arhivă, și am pus și eu această
întrebare celor din aparatul de specialitate, și mi-au spus că este nevoie de
arhivare a documentelor pe care le avem noi aici, cu toate că se face și avem un
program de arhivare, se preiau documentele în forma în care sunt acum și se
arhivează digital. Dar avem nevoie de arhivare și în acest mod, pe care vi-l
propunem.
Dl DEMLE ALIN
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În acel depozit va fi depusă și arhiva Spitalului Județean? Unde se găsește
acum arhiva?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Arhiva se găsește în clădirea Meseș, clădirea din spatele Prefecturii și este în
condiții nu tocmai prielnice. Prin mutarea din vechiul sediu, aici, nu mai avem loc
pentru arhivă. Din păcate ne confruntăm cu niște probleme pe care trebuie să le
rezolvăm.
Dl PANIE SERGIU
Dl consilier se adresa pentru arhiva de la Spital.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La spital vom propune o arhivă care să se construiască în proximitatea
Spitalului județean.
Dl PANIE SERGIU
Și acolo s-a preluat un punct termic; aveam și eu această întrebare să știm în ce
stadiu se află proiectul, pentru că știți că actele medicale sau arhiva medicală era
undeva în Ortelec, și acea clădire dezafectându-se, acele acte au ajuns în altă
parte. Nu știu astăzi unde sunt arhivate documentele respective, dar așa cum
spuneam, actele medicale în această perioadă complicată, nu am vrea să constatăm
că există cineva care solicită un document și nu poate să intre în posesia lui.
Dl DINU IANCU SĂLĂJANU
După cum știți și dvs, răspunzător pentru activitatea Spitalului județean este
managerul spitalului, și dacă vreți vă propun să faceți o adresă prin care să-i cerem
mai departe informațiile necesare.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru?Mulțumesc.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? 1 (Dna Souca Valentina)
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, şi 1 „abţinere”, a fost adoptat proiectul de
hotărâre privind probarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie „Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării
în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj”.
15

*
Se adoptă Hotărârea nr.43
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
14. La punctul 14 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de asociere între Județul Maramureș și Județul Sălaj, în
vederea implementării unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții
”Drum Expres Baia Mare-Jibou”, îl invit pe dl. consilier Iepure Viorel să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl IEPURE VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Dle președinte, este oportună investiția și valoroasă pentru județul nostru,
întrebarea este dacă este finanțată astăzi. Pun această întrebare având în vedere că în
luna noiembrie președintele Consiliului Județean Maramureș în prezența dvs. a
declarat că a încheiat un parteneriat cu Județul Sălaj , pentru această investiție, că
este asigurată finanțarea prin PNRR, și au fost puse acolo niște sume, 400 mil lei
pentru investiție și 350 mii lei pentru studiu de fezabilitate. Cine a estimat această
valoare, dacă știți, și a doua întrebare, tot atunci președintele Consiliului județean a
afirmat că degeaba se fac studii de fezabilitate și acord de parteneriat, dacă nu avem
asigurată finanțarea. În Acord la cap.1 art.5, este stipulat faptul că cheltuielile
generale pentru prezentele măsuri, reprezentând cheltuieli neeligibile, se asigură din
bugetul Consiliului Județean Sălaj. Dacă puteți să ne spuneți ce presupun cheltuieli
neeligibile, în acest acord.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Acest parteneriat a fost propus de către cei din Maramureș, ca urmare a unor
bune practici pe care le-au făcut alte județe. Adică jud. Bihor, Primăria Oradea, jud.
Arad, Primăria Arad. Dânșii au fost mai avansați cu propunerile și s-au dus și au
încheiat un Acord de parteneriat pentru a dobândi dreptul de a face studii de
fezabilitate, proiect tehnic și execuția lucrărilor pe Drumul Expres care va lega
județul Bihor, Oradea și Arad. În acest sens, ne-am dorit și noi să facem același lucru
împreună cu județul Maramureș; urmează să discutăm cu jud. Cluj, cu jud. Bistrița –
Năsăud, pentru a fi parte din acest parteneriat, care împreună cu CNAIR, în
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momentul în care vom putea să facem și noi activități pe acest tronson, de la Baia
Mare la Jibou, și pe urmă de la Jibou la Dej. Ne mai dorim să facem ceva, și cu
acordul Dvs o să propunem să se facă legătura între Autostrada A3 și Autostrada
Nordului sau Drumul Expres cum se va ajunge până la urmă să fie, eu aș vrea să fie
autostradă, dar dacă va fi Drum Expres atunci așa să fie, pentru a lega Jiboul de
Autostrada A3 care va fi construită. Consider că am putea fi eligibili pentru că astfel
se realizează conexiunea între rutele de transport de nivel regional.
Revenind la întrebarea Dvs nu știu ce a declarat dl președinte al Consiliului Județean
Maramureș, pentru că sunt diferite discuții pe care nu le contabilizez, nu este treaba
mea să contabilizez asta. Referitor la cheltuielile neeligibile, sunt diferite cheltuieli
care pot să apară pe parcurs, oricum nicio cheltuială nu se face fără aprobarea
Consiliului județean. Vă pot da exemple, aproape în fiecare zi , îmi vin în mapă de
exemplu, ca să obținem un acord de mediu avem nevoie de 65 de lei, semnez pentru
că avem nevoie, și altele. Eu sper ca încet se va descentraliza activitatea în România,
și astfel și noi, cei de aici, de pe plan local, să nu semnăm doar acte și 60 % din buget
să îl dăm la DGASPC, ci să devenim actori importanți în realizarea proiectelor care le
vizează dezvoltarea noastră regională și să putem face și noi diferite achiziții și
anumite lucrări. Asta mi-aș dori să se întâmple și cu acest Drum Expres, și noi să
putem fi parte din acest proiect. De ce nu preluăm noi de pe acuma, pentru că deja
sunt studii de fezabilitate care au fost contractate de către CNAIR. În urma realizării
studiilor de fezabilitate noi ne dorim să fim parte împreună cu CNAIR, și cu Județul
Maramureș la elaborarea actelor în etapele următoare, și să fim prinși ca parte din
acest proiect care va putea, pe modelul celor de la Bihor, să preia realizarea
proiectului tehnic, și inclusiv să demareze lucrările de începere a executării acestei
autostrăzi. Și atunci, pot să apară cheltuieli neeligibile.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Dar, totuși pe ce s-a bazat președintele Consiliului Județean Maramureș, când a
declarat că este asigurată finanțarea prin PNRR?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Întrebați-l pe dumnealui.
Dl DEMLE ALIN
Ați spus la început, dle președinte, că propunerea vine din partea președintelui
Consiliului Județean Maramureș. Noi avem un precedent nu tocmai plăcut cu județul
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Maramureș, știți că vroiau să aducă deșeurile la noi în județ. Știu că exista un proiect
mai vechi, cu un drum de la Baia –Mare la Zalău, oare nu ar fi mai oportun să rămână
acel proiect, să vină până la Zalău acel drum, de ce să se oprească la Jibou. Interesul
nostru, este să vină spre A3, exact cum spuneați Dvs.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Interesul nostru este să asigure conexiunea între drumurile naționale și
regiunile care sunt. Păreri putem să avem diferite, fiecare poate să abordeze cum
vrea. De ce nu s-a finalizat acest proiect, pentru că studiile de fezabilitate au fost
făcute pe banii noștri, cu mulți ani în urmă, și studiile de fezabilitate sunt prin sertare
pe undeva. Întrebați pe cei care s-au ocupat la vremea aceea, de ce nu s-au făcut.
Existau multe lucruri care s-au spus că se vor face și nu s-au făcut. Acum este vorba
de realizarea Autostrăzii, care leagă Jiboul de Dej, și leagă Jiboul de Baia- Mare. Pe
acolo trece autostrada, nu se poate aduce în Zalău pentru că s-a luat în considerare și
zona aceasta a Someșului, și legătura care se face de la Dej – Botoșani – Suceava –
Vatra Dornei – Bistrița Năsăud - Jibou – Maramureș – Satu Mare. Știți că există un
nod la Dej, care va merge pentru legătura cu Turda. De aceea noi ne bazăm că se va
face Autostrada A3 și anul viitor, probabil undeva în septembrie, vom circula pe
autostradă de la Mihăiești la Poarta Sălajului, și până în 2026 se prinde Tunelul
Meseș și acel tronson de autostradă dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, va fi pe
PNRR, și se va asigura finanțarea astfel încât în 2026 să putem circula pe
autostradă, inclusiv prin Tunelul Meseș. Și atunci, joncțiunea, legătura dintre
Românași , o să venim în Consiliul județean cu propuneri către CNAIR, de aceea ne
dorim un parteneriat cu ei, ca să fim parte activă în discuții și nu să mergem cu câte o
recomadare și să stăm pe la uși să vedem dacă ne aprobă sau nu. Să facem studii de
fezabilitate, cei de la Bihor au trecut deja la achiziția proiectului tehnic, asta ne dorim
și noi să facem după studiul de fezabilitate. Ne dorim să fie un nod cu descărcare
pentru că are nevoie și Jiboul de dezvoltare, și ne dorim ca în acest acord pe care o
să-l facem cu CNAIR, să mergem mai departe să-l realizăm pe PNRR, Centura
ocolitoare a orașului Jibou. Pentru asta am avut deja discuții cu dl primar. Trebuie
făcute lucrări de expropriere, de întabulare a terenului necesar pentru construirea
părții a doua de centură a orașului Jibou și în colaborare și parteneriat cu Consiliul
Județean Sălaj să putem să facem această centură de interes județean. Deci, cam asta
ne dorim și de aceea nu pot să iau alternativa unui alt drum, ci profit de proiectele
care înseamnă dezvoltare regională.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
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Dle președinte, m-ați convins aici în plen, în comisie nu am fost convins. Vă
mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Eu mă bucur.
Dl DEMLE ALIN
Eu m-aș bucura să se termine acel nod de autostradă de la Aiud la Sebeș,
pentru că circul foarte mult în țară, dacă se termină acesta nici nu mai am alte
preferințe.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu numai Dvs sunteți cetățean român… îmi doresc același lucru de 30 de ani,
dacă mergem înapoi în istorie, putem doar să dăm vina pe cei care au fost până acum
la guvernare, eu mă axez mai mult pe prezent și pe viitor. Îmi doresc ca noi, Consiliul
județean, să încercăm să mișcăm lucrurile cât putem noi.
Dl DEMLE ALIN
În doi ani de zile, Albania a făcut de la cap la coadă.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Pe cine trebuie să dau vina, ca să fiu și eu acuma politician sau mai bine zis
politruc, pe Ponta sau pe Dăncilă? Că pe ai noștri nu pot să dau.
Dl DEMLE ALIN
Cum să nu!
Dl PANIE SEGIU
Dle președinte, spuneați că recunoașteți o problemă atunci când este de
recunoscut.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și ce trebuie să spun, că ministru Bode nu și-a făcut datoria? Când s-au făcut
380 km noi și s-a deblocat autostrada Transilvania? Dar nu am vrut să aduc în
discuție, ca să nu ziceți că îi ridic statuie. Și-a făcut datoria și l-am felicitat la
momentul potrivit.
19

Dl PANIE SERGIU
Eu mai am câteva întrebări la acest proiect pentru că mi se pare un proiect
extrem de important. Așa cum spuneau colegii mei cu care ne-am sfătuit pe parcursul
întregii zile, nu suntem împotriva acestui acord, doar că acest acord, spun eu, nu este
suficient. De ce? Ați făcut precizările de rigoare și vă mulțumesc, dar aș fi vrut ca
aceste precizări să fie cuprinse în raportul de specialitate al acestui proiect. Așa cum
s-a discutat este vorba de Drumul Expres Baia – Mare – Jibou, și eram întrebați de ce
să se oprească traficul rutier în Jibou. Ați explicat și ne-ați spus, mai mult decât atât,
în Raportul de specialitate; să nu facem confuzia că Autostrada A3 este cea pe care
ați amintit-o Dvs. în zona de Nord – Est a țării, și vroiam să aud care este joncțiunea
acestui drum expres cu autostrada Transilvania, și ați menționat-o pe ruta de la Jibou,
adică să descărcăm Jiboul, și foarte bine că se face și autostrada, și să legăm de
Autostrada Transilvania, care se direcționează către Vest, pentru că despre asta este
vorba. Dar totuși știind că autostrada Transilvania este deja în execuție, sunt în
apropiere de acest nod de care discutăm , urcare – coborâre este la Zalău și la Zimbor,
din ce cunosc eu. Înțeleg că o să fie o altă joncțiune de urcare și coborâre expres
făcută pentru acest drum, la Poarta Sălajului? Dl președinte de comisie a menționat
acest lucru ieri în comisie, și ar fi un aspect extrem de important. Noi grupul PSD
venim în completare la acest acord, nu neapărat în acest moment și în acest proiect, la
care am creat niște propuneri sau am venit pe o dezvoltare sustenabilă, aș zice eu, cu
extinderea rețelei de cale ferată, pe linia Jibou – Huedin, care deschide calea către
Cluj și către Oradea. Ar fi un lucru extrem de important, care se poate materializa,
printr-un acord și o perspectivă de finanțare din acest proiect. De asemenea, aș zice
că dezvoltarea unui parc industrial în proximitatea Autostrăzii Transilvania, care tine
strict de județul Sălaj, de asemenea realizarea unor investiții tehnologice, parcuri
logistice, la intrarea și coborârea de pe autostradă, și nu în ultimul rând, aș zice o
propunere pertinentă, tot care să ducă într-un acord de asociere cu cei din domeniul
Horeca. Tinând cont că județul Sălaj va fi un județ de tranzit pe aceste segmente de
căi de circulație, și atunci această infrastructură trebuie creată ca să putem utiliza și
să oferim serviciile de care va fi nevoie. Eu mă opresc aici, și repet că suntem de
acord cu acest parteneriat, doar că va trebui subsecvent acoperit și cu lucrurile pe
care le-am spus.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Întrebarea dvs.?
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Dl PANIE SERGIU
Întrebarea este, dacă se poate face joncțiunea pentru Drumul Expres de la Baia
Mare – Jibou, cu autostrada Transilvania, la Poarta Sălajului sau unde?
Dl DINU IANCU- SĂLĂJANU
V-am spus de la început de când am discutat de acest proiect, că m-am dus cu
propunerea către dl ministru al Fondurilor Europene de la acea vreme, dl Marcel
Boloș. Dumnealui ne-a spus că trebuie să fim consecvenți, că trebuie să fim
perseverenți, că trebuie să avem curajul să spunem problemele pe care le are județul
Sălaj, în atenția celor de la nivel central. Vă asigur că asta voi face atâta timp cât voi
fi președinte la Consiliul Județean Sălaj, și dvs consilieri aici, ne vom zbate pentru
interesul județului Sălaj, pentru oportunitățile pe care le avem pentru a dezvolta
județul Sălaj. Eu vă promit că am în gând aceste lucruri, de aceea v-am și spus, deja
am venit cu propuneri dar nu știu ce va aproba CNAIR sau Guvernul României, decât
la momentul la care vor avea pe masă propunerea Consiliului Județean Sălaj, sau a lui
Dinu Iancu Sălăjanu, de a se realiza un nod de descărcare de pe autostrada
Transilvania, la Românași sau la Poarta Sălajului, pentru a asigura conectarea
orașului Jibou și a întregii Văi a Someșului la autostradă. În plus avem un parc
industrial la Jibou, trebuie să dezvoltăm și acest oraș și să aibă perspective exact ca și
alte orașe. Referitor la parc industrial, parc logistic le-am avut și în proiectul electoral
pe care l-am prezentat cetățenilor, m-au votat, probabil, gândindu-se că vom realiza
aceste lucruri. Deja facem demersurile pentru a găsi terenul necesar pentru un parc
industrial, care să fie viabil, să nu fie pentru noi o povară și cheltuieli inutile și să fie
bazat pe un studiu bine făcut, încât pe modelul altor parcuri de succes să avem și noi
posibilitatea de a oferi celor care vor să dezvolte locuri de muncă în județul Sălaj. Eu
zic că Autostrada Transilvania le poate oferi un avantaj din acest punct de vedere,
mai trebuie să vedem unde mai găsim terenuri, unde putem să ne asociem cu primării.
Realizarea unui parc industrial, va necesita acorduri sau parteneriate între județul
Sălaj, municipiul Zalău, orașul Jibou, orașul Șimleu Silvaniei, este o chestiune de
interes județean și nu poate doar Consiliul județean, să facă aceste investiții, trebuie
să fim parte cu toți actorii care sunt în județ, pentru că nu este o chestiune pe care o
face un partid sau un om, trebuie să o facă un județ întreg și municipiul Zalău
reprezintă 30% din populația județului Sălaj.
Dl DEMLE ALIN
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Dacă ați adus aminte de parcul industrial, când faceți studiul de fezabilitate vaș recomanda să faceți un studiu cu persoanele calificate în această zonă, și vă spun
că o să vă dea cu minus.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dl Panie spune să facem parc industrial, Dvs spuneți să nu facem.
Exact cum spunea cineva: o să spună toți directorii că nu se poate, ar trebui să
spună cum se poate.
Dl DEMLE ALIN
Eu vă spun de unde să începeți…
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu îmi spuneți, îmi recomandați.
Dl OPRIȘ ALIN
Dle președinte, revenind la Drumul Expres Baia Mare – Jibou, acesta făcea
parte din PNRR, în ultimele variante acest drum a rămas pe PNRR sau nu?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Încă nu se știe. Este o propunere transmisă la Consiliul Europei (nb. Comisia
Europeană) și probabil ați văzut că există acolo o frază în care se menționează, că se
dorește, exact ce vă spuneam înainte, conectarea unor zone de interes national la
autostrăzi care se fac, cum ar fi Autostrada Transilvania. Poate nu se va face în
integralitate această Autostradă a Nordului, poate se va face legătura între Românași
și Baia – Mare, într-o primă fază.
Dl OPRIȘ ALIN
Dacă cumva pe fondul de la PNRR nu se poate face, CNAIR are în vedere să
construiască el acest drum?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Credeți-mă că nu am discutat această problemă.
Dna SOUCA VALENTINA
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În momentul în care ați răspuns dlui consilier Pop, ați afirmat că ați adus
CNAIR în acest parteneriat....
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
...ne dorim să intrăm în acest parteneriat.
Dna SOUCA VALENTINA
…pentru a aduce pe masa de discuție problematicile Sălajului, și vă întreb, cum
veți reuși să vă impuneți la nivel national în fața CNAIR-ului, în momentul în care ați
fost întrebat de acest parteneriat cu Maramureșul pe cheltuieli neeligibile, ne trimiteți
să îl întrebăm pe dl președinte al Consiliului Județean Maramureș.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunteți în eroare, am spus că nu știu ce a declarat dl președinte. Dacă mai sunt
și alte observații, întrebări? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru?Mulțumesc .
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de asociere între Județul Maramureș și Județul Sălaj, în vederea
implementării unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții ”Drum Expres
Baia Mare-Jibou”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 44
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
15. La punctul 15 al ordinii de zi, respectiv la Raportul cu privire la modul de
îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judetean Sălaj şi a atribuțiilor proprii în anul
2020.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
16. La punctul 16 al ordinii de zi, respectiv la Informarea privind plângerea
prealabil formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.5/28.01.2021
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privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, ca urmare a reorganizării
acestuia.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
*
*
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 reamintim că propunerile consilierilor care să asigure verificarea procedurii
de vot şi numărarea voturilor din ședințele anterioare au fost domnii Chende Ioan și
Pop Gheorghe – Ioan. Rog să se procedeze la desemnarea unui consilier în locul
domnului Dari Toma.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Îl propun pe dl Dobrai Ferenc Cristian în locul dlui Dari Toma.
Dl DINU IANCU SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit dispoziţiilor legale de exprimare a votului secret se impun
următoarele precizări:
 Modalitatea de vot este prin înscrierea cuvântului „DA” sau „NU” în
dreptul candidatului pentru care se optează, în coloana „OPŢIUNEA”.
 Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a mai multor candidaţi atrage
nulitatea buletinului de vot.
 Neînscrierea cuvântului „DA” în dreptul numărului de candidaţi înscris
în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Rog să fie distribuite buletinele de vot.
Domnilor consilieri desemnaţi, împreună cu secretarul general al județului și
secretariatul tehnic, vă rog să procedaţi la verificarea şi numărarea voturilor.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Are cuvântul domnul secretar general al judeţului pentru a prezenta rezultatul
votului.
*
Dl VLAICU COSMIN - RADU
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În urma exprimării votului pentru proiectul de hotărâre privind completarea
componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Sălaj, dl Dobrai
Ferenc - Cristian a obținut 29 de voturi ”pentru”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 45
*
* *
În urma exprimării votului pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj, dl Țurcaș
Virgil a obținut 19 voturi ”pentru” și 10 voturi”împotrivă”.
*
Se adoptă Hotărârea nr. 35
*
* *
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dată fiind completarea Comisiei juridice, administraţie publică locală şi situaţii
de urgenţă, rog preşedintele comisiei să ne prezinte numele secretarului comisiei ales
în ședința de azi.
*
Dl MAGHIU MARIAN PAUL
În urma exprimării votului, secretarul comisiei juridice, administraţie publică
locală şi situaţii de urgenţă este dl Dobrai Ferenc Cristian.
*
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.

PRESEDINTE,

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu – Sălăjanu
Dr. Vlaicu Cosmin – Radu

Întocmit:
Consilier,
Demle Claudia - Liliana
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