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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 15022 din 26.08.2022
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26.08.2022 în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Sălaj
Dl. BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
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
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean nr.185 din 19.08.2022, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă
ordinară, fiind stabilită desfăşurarea acesteia în sistem videoconferință prin
intermediul platformei Zoom.
Asigur conducerea lucrărilor ședinței de astăzi în conformitate cu
prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Sălaj nr. 80 din 21
martie 2022.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 28 consilieri județeni, absenţi fiind
domnul președinte Dinu Iancu Sălăjanu și consilierii județeni: Dimitriu Alexandru
și Mihiș Viorel. Dacă se conectează între timp cineva, vă rog să ne semnaleze
acest lucru, deci dintre consilierii județeni pe care i-am menționat.
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.
*
*
*
Cu 28 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) –
Cristolțel – Cristolț (DC 48), km 10+400 – 11+463”.
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 aprobarea Programului pentru pregătirea şi
întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru
perioada de iarnă 2022-2023.
4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.51936 Cehu
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Silvaniei, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj
nr.183 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa
Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2022.
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor
de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale de juniori în anul competiţional
2022-2023.
7. Diverse.

*
*
*
DL. BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
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 DJ 110D: Surduc (DN 1H) – Cristolțel –
Cristolț (DC 48), km 10+400 – 11+463”, 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 BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Pentru 28 consilieri județeni.
*
*
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) – Cristolțel – Cristolț (DC
48), km 10+400 – 11+463”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 111
*
*

*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
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 SOJKA
ATILA- IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
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Dl SOJKA ATILA- IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
La acest proiect de hotărâre ați primit un amendament, ca urmare a aprobării
OG nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. Acest
amendament vi l-am trimis în timp util pentru a-l studia, referitor la acea sumă de 6
milioane 401 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru anul 2022. Ați avut posibilitatea să luați cunoștință despre acest
amendament.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Domnule președinte, eu am o intervenție la articolul 2 din acest proiect de
hotărâre, privind repartizarea sumelor la dispoziția fondului Consiliului județean,
cei 6%. Am întrebat și ieri în comisie care a fost criteriul prin care s-au repartizat
cei 500 mii lei celor 3 orașe. Din păcate, nu am primit un răspuns care să fie
mulțumitor. Întreb din nou, dacă mi se poate explica, criteriul care a stat la baza
repartizării sumelor.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
O rog pe doamna director economic, să facă aceste precizări.
Dna MARUȘCA LEONTINA
În această lună am primit solicitările de la cele 3 orașe. Pentru Spitalul
Jibou, Șimleu Silvaniei și Centrul pentru vârstnici Cehu Silvaniei. Noi, când am
repartizat în luna ianuarie, am lăsat o rezervă și anume această sumă de 500 mii
lei, doar pe dezvoltare așa cum am repartizat și în ianuarie, deci pe secțiunea
dezvoltare. Având în vedere solicitările și faptul că Șimleu Silvaniei deservește un
număr mai mare de locuitori, 16 comune, s-a decis alocarea sumei de 250 mii lei,
iar restul de 250 mii lei i-am împărțit la Jibou și Cehu Silvaniei. Având în vedere și
că anul trecut la Spitalul din Jibou, am alocat o sumă tot pentru echipamente,
atunci nu am alocat nici pentru Șimleu Silvaniei nici pentru Cehu Silvaniei, deci
din fondul de rezervă și pentru că nu erau cuprinși în proiectul de donare de
echipamente Covid, consider că este echitabil repartizarea acestor sume.
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Doamna director, cu respect vă spun că anul trecut, Spitalului din Șimleu
Silvaniei, i s-a alocat 1 milion lei, de care se pare că uităm. Pentru Spitalul din
Jibou, cei 50 mii lei alocați anul trecut au fost în urma vizitei efectuate de domnul
prefect în teritoriu, fiind spital suport Covid, aveau nevoie urgent de materiale. Dar
de la 1 milion lei la 500 mii lei, mi se pare o sumă foarte mare. Ce ne spuneți
dumneavoastră astăzi, vă spun că și Jiboul are arondat 60 mii locuitori, iar Șimleul
Silvaniei 70 mii locuitori, iar Șimleul primește suma dublă și să nu uităm că
Spitalul din Șimleul Silvaniei mai este cuprins într-un proiect pe fonduri europene
cu dotări de echipamente. Mi se pare mult. Ne puteți spune sumele care s-au cerut
de la Consiliul județean, Jiboul, vă spun eu a cerut 491 mii lei.
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Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Domnule vicepreședinte, vă rog să-mi dați voie să intervin. Stimați colegi,
haideți să clarificăm câteva aspecte, pentru că iarăși s-au lansat niște acuzații
nefondate. În primul rând, trebuie să stabilim niște criterii, acești 6% din impozitul
pe venit care ni se cuvin conform Legii bugetului, până la sfârșitul anului, de
obicei, după încasările care se fac la nivel național și județean, se vor suplimenta
cu o anumită sumă cu care să putem ajuta orice spital și orice entitate pe care
dorim să o ajutăm. Momentan am avut la dispoziție 500 mii lei, care ne-au rămas
după împărțirea prin Legea bugetului, asta a fost o rezervă ca și anul trecut am
lăsat la dispoziția Consiliului județean, în cazul în care se solicită orice fel de
ajutor. Vreau să vă reamintesc, stimați colegi, că Spitalul din Jibou a cerut 800 mii
lei pe funcționare.
Stimate coleg, conform rectificării Legii bugetului arieratele se plătesc direct
de la bugetul de stat. Totodată, vreau să vă semnalez că, Căminul de bătrâni din
Cehu Silvaniei deservește tot județul, stimate coleg, nu numai Cehu Silvaniei, toți
cei 240 mii locuitori și primește o sumă pe care am considerat-o cuvenită pentru a
primi acreditarea în continuare. Așa că dacă vor mai fi solicitări, să ajutăm unitățile
spitalicești din județul Sălaj, fiți siguri că la următoarea rectificare pe care o vom
face în ceea ce privește cota de 6% din impozitul pe venit, le vom lua în
considerare.
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Domnule vicepreședinte, aceasta nu justifică alocarea celor 250 mii lei. Eu
sunt de acord că Jiboul nu putea să primească suma pe care a cerut-o, dar să nu
uităm că anul trecut, în luna august, tot Spitalul din Șimleu Silvaniei a fost ajutat
cu 1 milion de lei.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Dar, tot să nu uitați, stimate coleg, că tot la Spitalul din Șimleu Silvaniei
există un program de reabilitare, prin care Primăria Șimleu Silvaniei și-a asumat
50% din acea reabilitare, adică cofinanțarea lor depășește peste 15 milioane lei, tot
ce înseamnă dotarea și reabilitarea Spitalului din Șimleu Silvaniei.
Dl BLAGA DUMITRU
Domnule vicepreședinte, dați-mi voie să intervin și eu. Vreau să discut un
pic cu domnul consilier Opriș Alin referitor la această alocare de fonduri pentru
Spitalul din Șimleu Silvaniei, poate acești 500 mii lei au plecat și de la solicitarea
mea, la o nevoie urgentă, pentru bolnavii din zona noastră. Și vă spun și de ce.
Ajungând pe una dintre secții, acolo lipsește o aparatură de 50 mii euro, deci din
acești bani se va rezolva problema ca bolnavii să nu mai ajungă la Spitalul
județean. Eu nu cred că este o sumă pe care trebuie să o discutăm în felul în care
cum o împărțim astăzi, gândind politic, că la Șimleu sunt alte alocări și chiar vreau
să opresc aceste discuții, unde se pot rezolva pe o altfel de justificare a lor. E
nevoie de 50 mii lei strict pentru aparatură, pentru a nu mai trimite bolnavii la
Zalău. Deci, aceștia sunt banii care s-au solicitat. Spitalul din Jibou și cel din Cehu
Silvaniei au primit și vor mai primi și altă dată. Să nu uităm cum s-au împărțit
banii în trecut, eram consilier local și știu cum s-au împărțit. Dar acum chiar este
nevoie de acesti 50 mii euro pentru Spitalul din Șimleu Silvaniei, pentru bolnavii
de acolo. Facem atâta tam-tam pentru 125 mii diferență, care nu mi se pare
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justificată, așa cum a spus și domnul vicepreședinte, orașul Șimleu Silvaniei
este angrenat într-o investiție a județului Sălaj și care trebuie să se ducă înainte. Ea
este oprită undeva, temporar, trebuie să găsim soluții de finanțare, acum discutăm
de 50 mii euro pentru aparatură care se poate justifica după alocarea acestor bani,
în fața tuturor. Eu vă propun să aprobăm și să nu discutăm pe acest subiect, pentru
că este pentru sălăjeni, nu este doar pentru șimleuani. Mulțumesc.
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Vreau să-i aduc aminte colegului nostru, că sumele alocate în anii trecuți
erau de 100 mii lei, la început din bugetul inițial și pentru Spitalul din Jibou și
pentru Spitalul Șimleu Silvaniei. Dacă Spitalul din Jibou trebuia să primească mai
puțin sau pentru populația din zona Jiboului trebuie să fie defavorizată de fiecare
dată, nu am această problemă, dacă așa se consideră. Eu nu am vorbit de politic
niciodată, dar așa se vede.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Vă rog să opriți dialogul că nu este deloc constructiv. Dacă mai sunt luări de
cuvânt, în afară de cei care au luat cuvântul până acum.
Dl MARGIN GABRIEL – ADRIAN
Da, și eu doresc stimați colegi de coaliție, vă rog frumos să încercăm atâta
cât suntem împreună să nu fim divergenți și să nu punem în comparație niciodată o
investiție cu alta. Le dorim pe toate și le vom vota pe toate, în momentul în care
vom avea resursele corespunzătoare. Nu este corect să facem comparație între
UAT-uri și nici între o instituție publică cu alta, toate sunt tratate cu aceeași
măsură și nu cred că e momentul să polenizăm între spitale din localități diferite.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte de ședință, cred că este o poziție corectă, a colegului
meu de la Jibou și fiecare dintre noi ca și consilier județean , trebuie să luptăm și să
facem tot posibilul să atragem fondurile și să atragem fondurile și să rezolvăm
această problemă, pe plan local. Sunt de acord că nu trebuie să facem comparații și
să aducem în discuție, chiar și pacienții din spitalele noastre, dar aș fi vrut și mă
așteptam de la domniile voastre să spuneți ok am înțeles, rezolvăm problema de la
Șimleu și data viitoare vom rezolva problema de la Jibou. Noi tot am așteptat să
rezolvăm această problemă și vă dau doar un exemplu, fac o paralelă cu ceea ce am
votat la primul proiect. Dacă noi, de ceva timp am solicitat o porțiune mică din
drumul județean DJ 110D, totuși până la urmă după mult efort împreună cu
dumneavoastră am reușit să aprobăm acești indicatori, dar acum poziția colegului
face referire strict la partea medicală, adică și Spitalul din Jibou are aceleași nevoi
ca și celelalte. Dacă astăzi nu le putem rezolva pe toate, atunci poate într-o ședință
din viitorul apropiat ar trebui să rezolvăm .
Referitor la proiectul de rectificare, vreau să solicit o clarificare privind
acele sume destul de mari, la partea de venituri după care le rostogolim la partea
cealaltă, referitor la suma de 25 mil 200 lei din fondul european de dezvoltare și
cei 800 mii lei de la fondul social european, de la ce investiții sau de la ce proiecte
sunt aceste alimentări?
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
O rog pe doamna director să facă aceste lămuriri.
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Dna MARUȘCA LEONTINA – director executiv Direcția economică
Suma de 25 mil 200 mii lei, pe fondul european, majorăm veniturile pentru
că am încasat la prefinanțatori la 191 C, 108 A, 108 D, 109 E, deci sumele încasate
fără prevederi, după ce am solicitat prefinanțarea am încasat sumele și majorăm
veniturile cu sumele încasate.
La cei 800 mii lei din fondul social european, sunt tot încasări din anii
precedenți, am încasat peste prevederi, ca urmare a proiectului Prima, derulat de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin care se
finanțează direcțiile de personal al asistenților maternali. Am majorat veniturile cu
încasările.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc, doamna director, este ceea ce am solicitat.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Consider și eu că aceste sume nu sunt acordate discreționar, anul trecut au
fost alocate și Spitalului din Jibou și așa cum a spus domnul Panie vor fi alocate în
continuare, ca urmare a disponibilităților și solicitărilor venite din partea unității
spitalicești.
Domnul Dimitriu Alexandru s-a conectat online.
*
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abțineri? 1 consilieri județean ( dl Opriș Alin – Florin)
- Pentru? 28 consilieri județeni.
*
Cu 28 voturi “pentru”, și 1 „abținere“ 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. 112
*
*

*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene,
din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 20222023, îl invit pe dl. consilier IEPURE IOAN-VIOREL să prezinte raportul de
avizare al comisiilor de specialitate.
Dl IEPURE IOAN-VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*

7

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*
Cu 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2022-2023.
Se adoptă Hotărârea Nr. 113
*
*

*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
dezlipirea imobilului înscris în CF nr.51936 Cehu Silvaniei, aflat în domeniul
public al Judeţului 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 BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl POP GHRORGHE – IOAN
Am eu o întrebare, domnul vicepreședinte. Din referatul de aprobare rezultă
că a fost concesionată o suprafață de 2000 mp. In fapt, este ocupată o suprafață de
1360 mp în plus, suprafața afectată de construcții. Întrebarea este, diferența de
suprafață de la 2000 mp la 3360 mp, cum a fost atribuită?
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Această diferență a fost atribuită prin act adițional, la contractul de
concesiune.
Dl POP GHRORGHE – IOAN
Se poate majora suprafața concesionată prin licitație?
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Îl rog pe domnul director Labo, să ne ofere explicații.
Dl LABO DOREL – director executiv Direcția Patrimoniu
Bună ziua! Deci, suprafața ocupată de construcții nu poate fi scoasă la
licitație, pentru că construcțiile au fost edificate pe baza unei autorizații de
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construire eliberată de Primăria Cehu Silvaniei. Noi încercăm să intrăm în
legalitate în situația dată.
Dl POP GHRORGHE – IOAN
Înseamnă că suprafața a fost ocupată abuziv, dacă a concesionat 2000 de mp
și folosește 3360 mp. Diferența de 1360 mp este ocupată abuziv.
Dl LABO DOREL – director executiv Direcția Patrimoniu
Domnule Pop, construcția respectivă a fost edificată în baza unei autorizații
de construire. A fost într-adevăr ocupată greșit, nu a fost amplasată pe cei 2000 mp
concesionați. Acest contract este din 2016, iar în acea perioadă s-au realizat aceste
construcții cu autorizație eliberată de Primăria Cehu Silvaniei și noi am încercat
acum să intrăm în legalitate, având în vedere situația dată.
Dl POP GHRORGHE – IOAN
Întrebarea mea este care a fost procedura de atribuire a suprafeței de 1360
mp?
Dl LABO DOREL – director executiv Direcția Patrimoniu
A fost făcută printr-un act adițional, prin majorarea suprafeței existente, act
adițional la contractul existent.
Dl POP GHRORGHE – IOAN
Am înțeles.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Ceea ce vreau să vă atrag atenția, este că obiectul acestui proiect de hotărâre
este efectiv dezlipiraea suprafeței de teren, deci nu votăm altceva decât această
dezlipire. Alte discuții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? 10 consilieri județeni (dnii: Panie Sergiu, Demle Alin, Borna
Mihai – Bogdan, Pop Gheorghe – Ioan,
Irimiea Anca – Manuela, Opriș Alin –
Florin, Souca Valentina – Lucia, Forț
Corina – Emilia, Ardelean Gheorghe,
Costinaș Ovidiu.
- Pentru 19 consilieri județeni.
*
Cu 19 voturi “pentru”, și 10 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre
privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.51936 Cehu Silvaniei, aflat în
domeniul public al Judeţului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 114
*
*

*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.183 din 29 decembrie 2021
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privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj,
pentru anul 2022.
La acest proiect de hotărâre ați primit un amendament cu referire la
propunerea de modificare a tarifelor aferente utilizării parcării din zona Spitalului
Județean de Urgență Zalău și anume acea gratuitate pe care o oferim între orele
18,00 – 7,00 și prin care stabilim valoarea unui tichet pierdut la 30 de lei/zi, ca
sancțiune pentru depășirea perioadei de gratuitate sau pentru pierderea tichetului de
parcare.
*
Dl ALEXA IOAN
Vă rog domnule Alexa, să ne prezentați raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl ALEXA IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl COSTINAȘ OVIDIU
Domnule vicepreședinte, referitor la discuția din comisie, am lămurit cu
dumneavoastră ieri, doar vă aduc din nou aminte, să țineți cont de propunerea
noastră privind ajustarea taxei pentru operatorii care dețin vehicule de mare tonaj,
care circulă pe drumurile județene. Nu aș vrea să se înțeleagă că este o creștere de
taxe, ci și pentru noi care suntem administratori de drumuri județene, crește taxa
de întreținere a acestor drumuri. Cum a spus și colegul, există riscul ca din cauza
majorării de taxe să se retragă din circuit constructorii, dar și pentru noi cresc
taxele la fel ca pentru toată lumea, la utilități, carburanți, energie, etc. A nu se
înțelege altceva.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Am luat act ieri de propunerea dumneavoastră și așa cum am discutat o vom
dezbate în momentul în care vom discuta despre taxele și tarifele începând cu 1
ianuarie 2023.
Dl PANIE SERGIU
Domnule vicepreședimte, mai am eu o intervenție. Am citit foarte atent și
așteptam aceste clarificări privind costurile parcării. Au fost semnalate anumite
probleme din partea celor care folosesc și utilizează în momentul de față această
parcare, vis-a-vis de taxare, chiar e foarte binevenită, dar totuși eu la valoarea
tichetului pierdut mi se pare destul de mare, valoarea de 30 de lei. De ce? În
principal, în parcare vin cetățeni din județul Sălaj și cei din zonele rurale. Cred că
este exagerată aceată valoare de 30 de lei, ținând cont că tichetul pentru o jumătate
de oră este 1,5. Eu fac o propunere justă, eu aș propune 20 de lei, zic că este
suficient. La oricare dintre noi i se poate întâmpla să pierdem acest tichet, sau
oricărui cetățean i se poate întâmpla să-l piardă, drept urmare nu cred că ar trebui
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să fie suma așa de ridicată. Dacă pentru unii nu li se pare suma așa de ridicată, eu
vă spun că pentru majoritatea oamenilor este o sumă destul de consistentă. Dacă se
acceptă este ok, dacă nu mergem înainte. Mulțumesc.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Ne menținem propunerea pe care am făcut-o, ținând cont că prima jumătate
de oră este gratuită în această parcare. Voi supune la vot amendamentul
dumneavoastră.
- Cine este pentru? 10 consilieri județeni (dnii: Panie Sergiu, Demle Alin, Borna
Mihai – Bogdan, Pop Gheorghe – Ioan,
Irimiea Anca – Manuela, Opriș Alin –
Florin, Souca Valentina – Lucia, Forț
Corina – Emilia, Ardelean Gheorghe,
Costinaș Ovidiu.
*
*
*
Deci, nu a trecut amendamentul dumneavoastră.
*
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus înainte de
ședință.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*
Cu 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.183 din 29 decembrie 2021
privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj,
pentru anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 115
*
*

*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate
de structurile sportive locale de juniori în anul competiţional 2022-2023, îl invit
pe dl. consilier CHENDE IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
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Dl CHENDE IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Pentru? 29 consilieri județeni.
*
Cu 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de
structurile sportive locale de juniori în anul competiţional 2022-2023.
Se adoptă Hotărârea Nr. 116
*
*

*

Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
7. Diverse.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Domnule vicepreședinte, am o problemă la proiectul de hotărâre nr. 4 cu
dezlipirea, s-a întrerupt transmisia, când s-a propus să se voteze, deci, eu mă abțin.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
S-au consemnat 10 abțineri acolo.
Dl DEMLE ALIN
Domnule vicepreședinte, am eu o intervenție la Diverse. În legătură cu
intervenția dumneavoastră referitoare la actualizarea taxelor pentru acele camioane
de la 1 ianuarie și vreau să știți că până la 1 ianuarie să nu mai avem drumuri
județene. Până când se termină autostrada nu mai avem drumuri județene. Eu circul
foarte mult pe drumurile județene și vreau să vă dau un exemplu, acel drum
Vânători – Crasna, pe sensul de venire spre Crasna, uitați-vă cât de degradat este,
dacă nu intervenim rapid o să avem probleme. Pe transportatori nu-i interesează
amenzile primite, pur și simplu merg și le plătesc și noi trebuie să intervenim altfel
pentru protejarea drumurilor județene, pentru că aceasta este menirea noastră, nu
faptul că se retrage unul sau altul, e problema lor. Noi avem datoria de a proteja
drumurile județene. Mulțumesc.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Domnule Demle aveți dreptate, dar s-a propus în comisie un amendament
care nu putea fi supus votului în această ședință, ci ar fi trebuit să parcurgă o
procedură de transparență publică, care așa cum știți durează aproximativ 2 luni
până la aprobarea lui și așa cum am spus în comisie, practic ar fi urmat să intre
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aceste tarife începând cu 1 decembrie. Am considerat împreună cu colegii din
comisie că este oportun să dezbatem această propunere atunci când dezbatem
taxele și impozitele pe anul viitor, tot în perioada respectivă vor fi dezbătute. Vreau
să vă spun că acest cântar este în perioada de achiziție și noi sperăm ca în 2 luni să
poată fi operabil ca să putem preveni astfel de fapte de care spuneați
dumneavoastră.
Dl DEMLE ALIN
Tocmai asta am vrut să scot în evidență domnule vicepreședinte, că pe
transportatori nu-i interesează amenzile, merg și le plătesc, pentru că sunt mici visa-vis de câștigul lor, așa că nu-i putem descuraja cu cântarul, iar scopul nostru este
descurajarea, eu zic că doar prin taxe putem face acest lucru.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Vom discuta propunerea dumneavoastră când vom discuta taxele și
impozitele pe anul viitor.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte de ședință, ați amintit de acel cântar pe care dorim să-l
achiziționăm. Înțeleg că acel cântar nu mai este funcțional și nu se poate verifica?
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Acel cântar a fost casat și nu mai corespunde normelor ISCIR și altor norme
în vigoare.
Dl PANIE SERGIU
Deci, înțeleg că până la achiziționarea noului cântar operatorii pot să ....
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Este în achiziție și estimăm ca într-o lună să poată fi achiziționat.
Dl PANIE SERGIU
Bine, mulțumesc.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Dacă mai sunt intervenții? Nu sunt.
Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare și implicare.

Ptr PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,
Bîrsan Cristian – Claudiu

Ptr. SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI
DIRECTOR EXECUTIV,
Pop Letiția

Consilier:
Viorica Ciupe

