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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 22775 din 26.11.2021
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 26 noiembrie 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 modificările și
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 280 din
19.11.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, fiind
stabilită desfăşurarea acesteia în sala de şedințe „Dialoguri Europene”, situată la
etajul I.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 30 consilieri județeni, plus președintele
Consiliului Județean Sălaj.
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? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu 31 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aproparea “Strategiei integrate de dezvoltare
durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază
Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj
nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul

2

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului
Județean de Istorie și Artă-Zalău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru acordarea titlului
de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ".
8. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport
județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului
Sălaj.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum
afectate de alunecări de teren pe DJ 191D” Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 km 14+870.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău;
11. 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 ședințelor extraordinare din
data de 15.10.2021 și 05.11.2021, precum al ședinței ordinare din data de 27.10.2021,
nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există. Nu sunt.
Îl supun la vot
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu 31 voturi “pentru”, au fost aprobate procesele-verbale ale ședințelor
extraordinare din data de 15.10.2021 și 05.11.2021, precum al ședinței ordinare din
data de 27.10.2021.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aproparea “Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru
perioada 2021-2027”, o invit pe dna. consilier CRIȘAN MARIANA DANA să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna CRIȘAN MARIANA - DANA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Înainte de a vă întreba dacă sunt întrebări, observații, discuții, aș vrea să vă
aduc la cunoștință, că am realizat acest studiu și această strategie împreună cu oameni
care conduc Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cluj
Napoca, din cadrul Universității Babeș - Bolyai, ceea ce pentru noi a fost o onoare și
în același timp o siguranță, că lucrăm poate cu cei mai buni oameni pe această temă
pe care îi avem, în Regiunea de Nord – Vest. Am încercat să avem un studiu care să
ne arate viziunea și căile pe care trebuie să mergem pentru o dezvoltare durabilă în
anii care urmează. Pentru că, toate efectele unei investiții se va vedea și în viitor decât
în prezent, dar ne gândim la o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung.
Pentru mai multe detalii, o să-l rog pe domnul decan Călin Hințea, să ne
prezinte “Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru
perioada 2021-2027”.
*
*
*
Dl HINȚEA CĂLIN - EMILIAN
Realizează o prezentare succintă a “Strategiei integrate de dezvoltare
durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027”.
*
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dragi colegi, avem în față acel profil strategic de dezvoltare a Județului Sălaj,
avem o foaie de parcurs, toate studiile ne arată că trebuie să colaborăm împreună
pentru a avea cu adevărat succes, în ceea ce înseamnă dezvoltarea Județului Sălaj.
Încă o dată, se confirmă faptul că doar împreună cu municipiul Zalău, cu orașele din
Județul Sălaj și cu fiecare primărie în parte putem să avem succes în ceea ce ne
propunem, dezvoltarea Județului Sălaj și afirmarea noastră pe plan național. Sperăm
să schimăm acea paradigmă de care se tot vorbește, că suntem un județ mic și
neimportant și așa cum mai spuneam și altă dată, să demonstrăm că suntem urmașii
vrednici a celor care au fost înaintașii noștri și care au avut un rol important în
definirea noastră ca și națiune. Eu consider, că avem toate premisele necesare ca să
lucrăm, să demonstrăm că suntem pregătiți, să ne dezvoltăm și să arătăm tuturor că
suntem într-adevăr un județ de luat în seamă unde copiii noștri pot să-și definitiveze
studiile, să urmeze universitățile în altă parte, dar să fie tot timpul asigurați că au un
loc unde se pot întoarce, unde se pot integra. Dacă dumneavoastră aveți întrebări,
sugestii, vă rugăm să vă exprimați.
Dl BEREK ȘTEFAN
Dacă am văzut bine, dumneavoastră v-ați referit la probleme în sistemul
educațional. La ce vă referiți? De asemenea, ați afirmat că avem, câteva școli
competitive și de calitate. Vă mulțumesc.
Dl HINȚEA CĂLIN - EMILIAN
Eu pot să fac una sau două observații. Aveți într-adevăr câteva școli foarte
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bune, calitatea lor și nivelul investițiilor în infrastructură nu este uniform la nivelul
județului, deci, acolo investițiile în infrastructură sunt absolut necesare. Mai este o
problemă legată de această coordonare între actorii publici, privați și non profit care
să poată îmbunătăți sistemul educațional pentru că sunt foarte multe energii care s-au
manifestat în discuțiile noastre și care au vrut să participe, să ajute, să dezvolte
sistemul educațional și începând de la partea de infrastructură la această coordonare a
resurselor existente și la corelarea a ceea ce se întâmplă în sistemul educațional, cu
economia locală, aici este o altă discuție. Cei din economie vin și ne spun că nu
întotdeauna sistemul educațional este legat de ceea ce au ei nevoie, iar cei din
sistemul de educație spun că nu întotdeauna dialoghează suficient de mult cu
investitorii și această corelare ar ajuta foarte mult în viitor. Și mai avem o problemă
foarte mare, toți copiii pe care îi pregătiți aici, sunt folosiți de alte județe. Acestea
sunt elementele noi care apar în această analiză.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă mulțumim.
Dl OLAR NICOLAE
Bună ziua. Ce vreau eu să vă întreb este, cum se poate cuantifica procesul în
atingerea obiectivelor cuprinse în această strategie? Știu că ați răspuns în mare la
această întrebare. De ce am pus întrebarea? Pentru că mi-aș dori anual un feedback,
astfel încât să vedem periodic cum stăm anual, ce pași am atins din ceea ce am
cuprins în această strategie.
Dl HINȚEA CĂLIN - EMILIAN
Este o întrebare foarte bună, pentru că una din bolile strategiilor, este că se fac
documente care nu au nici un impact sau nu le citește nimeni. Noi, avem un grafic de
implementare foarte clar structurat acolo, există obiective, există cuantificarea
obiectivelor, vrei să crești calitatea vieții cu câte procente în următorii 2, 3, 5 ani
ș.a.m.d. Există un tip de monitorizare la nivel macro, trebuie să ne uităm la marile
obiective, știți că am amintit cei 3 factori strategici cheie, cât de bine merge partea de
colectivitate, partea de dezvoltare economico diversificată, cât de mult se dezvoltă
calitatea vieții și pe urmă pe fiecare proiect pe care îl aveți acolo există grafice de
implementare care se pot măsura anual și o dată la 2 ani, probabil ar trebui făcută
evaluarea obiectivelor strategice. Deci, se poate și chiar îmi pare bine că ați pus
această întrebare și sper să se întâmple acest tip de monitorizare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă aș putea să completez, avem la punctul 3 rectificarea bugetară a Județului
Sălaj și o să găsiți aici foarte multe puncte deschise pentru a rezolva anumite
probleme cu care se confruntă Județul Sălaj și m-aș duce spre dezvoltarea județului,
unde avem un punct care ne spune că vom construi un parc industrial. Toate studiile
care le-am făcut până astăzi, nu au făcut decât să ne confirme nevoia dezvoltării unui
parc industrial cu 2 “plămâni”, unul la Șimleu Silvaniei și unul la Cehu Silvaniei.
Pentru că vedem că la Jibou, acel parc industrial este un succes și este un model de
urmat. Asta înseamnă că la nivelul Zalăului, este nevoie de un parc industrial care să
absoarbă forța de muncă disponibilă și nu numai atât, să ofere disponibilitatea tuturor
celor care vor să dezvolte afaceri în Județul Sălaj să găsească un loc prielnic pentru
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asta. De aceea, această nevoie de dezvoltare, cu ideea de a dezvolta un hub
educațional. Și pentru asta ne gândim în primul rând să dezvoltăm un laborator, un
Smart Lab la Colegiul Național Silvania, care cu siguranță se va bucura de succes și
care va putea fi extins probabil și în Zalău cu încă un Smart Lab și în orașele
județului cu astfel de ateliere. La fel sistemul sanitar, trebuie să dezvoltăm nu doar la
nivel de investiție în infrastructură, ci și la nivel de echipă de oameni să existe
condițiile necesare pentru a veni cât mai mulți medici profesioniști, medici care să ne
poată asigura un act medical competitiv la nivel național. Și pentru asta, am făcut
eforturi să dotăm ambulatoriul de specialitate, să dotăm Spitalul județean cu aparatură
de ultimă generație. În domeniul turismului și al valorificării resurselor noastre
culturale, aici este un alt subiect și trebuie să devenim competitivi și avem de mult
timp această idee de dezvoltare a parcului arheologic Porolissum. Trebuie cu adevărat
să devină cel mai important castru din România sau poate chiar din Europa. Dar, asta
depinde de noi și de performanțele noastre administrative. Cât de bine ne facem
treaba și nu să avem doar studii care până la urmă nu sunt implementate, ci studii care
să ne ajute la a dezvolta cu adevărat Județul Sălaj. Dacă mai sunt întrebări? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aproparea “Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru
perioada 2021-2027”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 172
*
*

*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă mulțumesc, domnule decan pentru prezența dumneavoastră și pentru
explicațiile pe care ni le-ați dat și nu în ultimul rând pentru pentru munca depusă în
vederea elaborării unei strategii care să ne ajute pe viitor în dezvoltarea Județului
Sălaj. Vă mulțumim foarte mult!
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre pentru
modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu
modificările şi completările ulterioare, o invit pe dna. consilier FORȚ CORINA
EMILIA să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.

6

*
Dna FORȚ CORINA EMILIA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Domnule președinte, vă rog să se consemneze în procesul verbal, că nu particip
la deliberare și nici la vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se adoptă Hotărârea Nr. 173
*
*

*

Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN, 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. La punctul 3 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 2021, îl invit pe dl. consilier SOJKA
ATILA IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl SOJKA ATILA IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
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*
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Domnule președinte, stimați colegi. Cum a precizat și domnul președinte, în
mare parte în această rectificare, am trecut acele obiective care au fost prezentate și în
Strategia de dezvoltare v-a fost prezentat, și când o să aveți timp vă rog să-l
parcurgeți acest material, este unul stufos de 700 pagini, dar eu vă recomand să aveți
răbdare și să-l parcurgeți cu multă atenție, deoarece ne-au semnalat toate punctele
slabe și cele tari pe care le are Județul Sălaj și din acest punct de vedere noi am
încercat să cuprindem în această rectificare toate aceste obiective care le considerăm
importante pentru Județul Sălaj și pentru Consiliul Județean Sălaj. Cum menționa și
domnul președinte, în primul rând parcul industrial pe care vrem să-l realizăm în
parteneriat cu Comuna Hereclean și cu toți cei care o să intre în acest parteneriat, dar
pe lângă asta avem și restul proiectelor pe care vrem să le demarăm începând de la
dotarea SRL-ului nostru, S.C. “Pază și Obiective”, unde vrem să dotăm cu aparatură
și utilajele necesare pentru a face față si asigurarea siguranței traficului pe drumurile
județene. Am introdus ca și un punct, pe care îl puteți vedea în proiectul de rectificare
o strategie și un plan privind politicile de marketing teritoriale și branding pe care
vrem să le folosim în următorii ani, pentru a reuși să promovăm Județul Sălaj, pe plan
național și internațional și această strategie să fie în concordanță cu strategia noastră
de dezvoltare. Din acest motiv, am mai introdus această poziție bugetară și încercăm
să demarăm chiar de anul acesta, dacă se poate, să pornim achiziționarea acestui
brand strategic, aspect pe care ni l-au prezentat și colegii noștri de la UBB, și au avut
o preocupare deosebită pe această temă, pentru ca noi să demontăm aceste mituri pe
care le-a menționat și domnul decan și domnul președinte, că suntem un județ sărac și
mic, trebuie să construim în viitor o abordare mult mai aplicată și o viziune mult mai
clară, prin care putem demonstra că suntem într-adevăr mândri că suntem sălăjeni și
să reușim să construim în viitor un astfel de județ.
Pe lângă toate acestea, am avut și mici intervenții pe pozițiile de dezvoltare, în
ceea ce privește infrastructura rutieră, pe anumite sectoare de drumuri unde lucrăm,
am reușit să finalizăm bugetele pe care le-am alocat și asta ne bucură. Sigur, sunt
unele investiții unde nu am reușit, dar în mare parte eu zic că având execuția
bugetară pe investiții, reușim să ajungem undeva la 65% chiar la 70%, deoarece
constructorii care sunt pe șantiere lucrează de zi până noaptea, chiar ieri am parcurs o
parte din drumurile care sunt în execuție și pot să vă afirm că aceste investiții sunt în
derulare și vor lucra atâta timp cât le va permite vremea.
Dl PANIE SERGIU
Într-adevăr, aprobarea acestei strategii integrate de dezvoltare durabilă este
foarte importantă pentru întreg Județul Sălaj, dar aș vrea să aduc în discuție, că până
la a ajunge la acest pas important sau pași importanți pe care dumneavoastră i-ați
prognozat acum ca și cheltuială, v-ați propus niște investiții. Eu cred că este
important să facem pași mărunți, să finalizăm acele investiții pe care le-ați cuprins,
mă refer la investițiile noi, după care să trecem și la partea aceasta importantă de care
am discutat până acum. Vă mulțumesc.

8

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule consilier și dacă este să ne referim
la investițiile noi, experiența dumneavoastră și a tuturor celor de aici, ne arată că
avem o legislație stufoasă, inadecvată nevoilor noastre de dezvoltare. Cu toții suntem
oameni politici și trebuie să depunem eforturile necesare, să-i obligăm pe cei din
Parlamentul României să modifice legile care sunt în România și care pun frână
dezvoltării României. Sunt multe acte birocratice cu care trebuie să “ne batem” la
propriu. Este imposibil să vezi că ai bani în buget, vrei să asfaltezi un drum de 500 m,
pe care pe bună dreptate cetățenii sunt revoltați, că nu-l facem și noi stăm să facem
acte un an de zile. Și asta ne-a dus în ipostaza în care prețurile au crescut și noi în loc
să cheltuim 900 mii lei pe un drum județean, pe 600 m pentru asfaltare, vom cheltui 1
milion 300 mii. Dar nu numai acest lucru, că cheltuim bani în plus, că avem bani în
buget, dar datorită legislației, trebuie să stăm să elaborăm documente, să ne
împiedicăm de propriile noastre ideologii, vorbesc aici la nivel de țară, pentru că nu
am fost eu în Parlamentul României. De aceea, sunt pierderi imense pe care ar trebui
să le corectăm prin efortul nostru colectiv, al tuturor și să înțelegem că, Codul
Administrativ trebuie modificat și îmbunătățit, legislația României în ceea ce privește
achizițiile publice trebuie modificată și îmbunătățită, iar noi să ne facem treaba. Am
încercat și în acest an să elaborăm documente, să fim în timp, dar din păcate din
cauza acestor probleme stufoase ale legislației, suntem în ipostaza în care suntem
astăzi. Cu toate acestea vom da drumul și la asfaltarea acestui drum de 600 m, de la
Dragu, legătura noastră cu Județul Cluj, care din diferite motive, a ajuns să fie o
problemă pentru noi. Nu vreau să culpabilizez pe nimeni, încă o dată, culpabilizez
incapacitatea noastră parlamentară de a face legi care să fie în folosul românilor. La
fel avem drumul de la Fodora, care deja este în execuție și care va avea asfalt până la
Crăciun, cu toate că și acolo vor fi 30 m care nu vor fi asfaltați din cauza avizelor
care trebuie să le repetăm, să le recâștigăm, cu cei de la Transgaz. Asta este
legislația, înotăm în ape tulburi, dar cu siguranță dacă suntem consecvenți,
perseverenți, ne vom atinge obiectivele. Vă mulțumesc.
Dl OPRIȘ ALIN – FLORIN
Ținând cont, că discutăm de bugetul de dezvoltare, o rugăminte aș avea pentru
anul 2022, ținând cont că se apropie aprobarea bugetului pe anul viitor. Rugămintea
este să ne aplecăm foarte bine asupra a ceea ce dorim să realizăm, dacă ne uităm ce
avem previzionat pentru anul 2022, ca și cheltuială este o sumă de 5 ori mai mare față
de ce avem anul acesta. Să ne aplecăm foarte bine asupra a ceea ce vom putea reuși
să facem în anul 2022. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunt de acord cu dumneavoastră și tot ceea ce vom aproba, o vom face aici,
după dezbaterile care le vom avea în Consiliul județean.
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
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*
Cu un număr de 31 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 2021.
Se adoptă Hotărârea Nr. 174
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Sălaj, o invit pe dna. consilier SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl Opriș Alin – Florin, iese din sala de ședințe la ora 9,43
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 175
*
*

*

Dna Souca Valentina –Lucia, iese din sala de ședințe la ora 9,45
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului județean, o invit pe dna consilier SIMONFI MARIA să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
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Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am aici un comentariu. Vreau să vă spun că acest proiect, s-a născut în urma
unui studiu și a unei analize în ceea ce înseamnă salariile celor care lucrează în
instituția noastră, a Consiliului județean și avem următoarea poză. Suntem județul cu
cele mai mici salarii din Regiunea de Nord – Vest, suntem un Consiliu județean care
are o organigramă din cele mai mici, poate la Bihor este mai mică, dar nu pot să vă
spun actualmente câți oameni lucrează acolo și impactul bugetar asupra cheltuielilor
noastre este unul care ne spune că putem să mărim salariile celor din administrația
publică a Județului Sălaj, pentru a eficientiza munca și pentru a mări aportul
angajaților noștri la dezvoltarea județului. Dacă sunt întrebări, observații, discuții?
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să vă aduc o singură
precizare. Salariul angajaților Consiliului județean a fost stabilit ultima dată în anul
2018, de 3 ani de zile nu am mai modificat aceste salarii, știți foarte bine cei care ați
fost în mandatul trecut, dar pentru cei care nu au fost, vreau să precizez că atunci
când am stabilit salariile, după apariția Legii salarizării unitare, noi nu am aplicat
coeficienți, nu am stabilit coeficienți pe bază de salariu minim, ci am stabilit o sumă
brută pentru fiecare poziție din organigramă. Din acest motiv, această sumă nu s-a
modificat în ultimii 3 ani și majorările care le producem azi sunt practic inflația în 3
ani ce s-a adunat în 3 ani și care au fost aplicate pe aceste salarii.
Sigur, că la nivel contractual au fost mici modificări la începutul anului, din
acest punct de vedere salariații contractuali au avut o marjă mult mai mică de
majorare față de cei din aparatul public al Consiliului județean, funcționarii publici.
Deci, din acest motiv, noi am considerat că este oportună această majorare
având în perspectiva anilor viitori, tot ce înseamnă o muncă pe care toți angajații
noștri o depun pentru a duce planurile și obiectivele noastre la bun sfârșit. Vă
mulțumesc.
Dl PANIE SERGIU
Dacă data trecută când s-a clarificat pentru personalul contractual și din
punctul nostru de vedere s-a creat o discrepanță sau o necorelare a acestor lucruri,
privind creșterile salariale și pentru funcționarii publici din Consiliul județean și v-am
asultat cu atenție expunerea pe care ați făcut-o, domnule președinte unde ați
menționat că anvelopa salarială permite creșterea salarială în administrația Județului
Sălaj, v-aș aduce la cunoștință și faptul că, Consiliul județean mai are și alte instituții
subordonate, mă refer la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor. Vă întreb, avem în vedere și o
posibilitate de a corela lucrurile și în zona aceasta? Și acolo sunt colegi și funcționari
care îndeplinesc sarcini importante, amintesc aici DGASPC, zona unde se ocupă cu
adopțiile pentru copii și problemele legate de această zonă sensibilă.
Revenind la proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră l-ați propus, eu am o
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solicitare de a echilibra la punctul B, la “salarizarea personalului contractual”
unde aveți o valoare imensă așa cum am spus-o și data trecută, la inspector de
specialitate IA, o valoare de 7064 lei, iar cel inferior gradul I este de 4539, deci
discrepanța sau diferența este enormă. Cred că undeva este o eroare sau o greșeală
pentru că dacă vă uitați în grilă la personalul contractual cât și a funcționarilor
publici, totuși se respectă gradual o anumită diferență între clase, dar aici este una
extrem de mare. Mulțumesc.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Dați-mi voie să vă spun, încpă o dată, că la aceste majorări pe care le-am făcut
pe grila de salarizare privind sumele brute, am încercat să păstrăm o diferențiere
pentru a avea aceste trepte pe care legea le stabilește. Trebuie să facem această
diferențiere, pentru că din acest motiv dacă intervenim la o anumită poziție în această
grilă trebuie să intervenim peste tot, având efect la fiecare element în parte. Deci,
dacă încercăm să modificăm orice poziție pe care o avem astăzi , trebuie să
modificăm toate pozițiile din organigramă, încât nivelul și diferența între aceste
poziții să fie menținute. Din acest punct de vedere, eu propun să menținem formula
pe care noi am propus-o. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Referitor la ce ați spus dumneavoastră, la celelalte instituții din subordinea
Consiliului județean, așa cum prevede legea și aceste modificări pe care le-am propus
au avut loc în urma unor negocieri cu sindicatele. La fel și pentru celelalte instituții,
deja sunt programate întâlniri cu sindicatele care reprezintă DGASPC și Direcția de
Evidență a Persoanelor, pentru a vedea care este acel coeficient de majorare pe care îl
putem pune în practică, după o analiză serioasă urmând ca luna viitoare să venim cu
propuneri înaintea dumneavoastră. Deci, procedurile au fost demarate.
Dacă mai sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea
salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
județean.
Se adoptă Hotărârea Nr. 176
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău, îl invit
pe dl. consilier OLAR NICOLAE să prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
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*
Dl OLAR NICOLAE
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dna Souca Valentina –Lucia, intă în sala de ședințe la ora 9,52
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl DEMLE ALIN
Domnule președinte, am văzut că se transformă un post de fotograf. În
momentul de față, mai există un alt post de fotograf la Muzeu?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Doamna director, din păcate nu este aici, noi am luat act de doleanțele sale și
acest lucru ni s-a transmis. Există astăzi fotograf, au avut mai multe posturi, este
nevoie de un inginer care să muncească pe șantierele deschise de către Muzeul
Județean de Istorie și Artă.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre a fost adoptat
proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de
Istorie și Artă-Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 177
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea procedurii pentru acordarea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL
JUDEŢULUI 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.
*
Domnul Opriș Alin intră în sala de ședințe la ora 9,54
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJAN
Aș vrea să motivez această inițiativă pe care am avut-o și care cred că ne va da
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nouă posibilitatea să recunoaștem și să distingem care sunt personalitățile, care întradevăr sunt niște factori de opinie veritabili și care și-au adus aportul la imaginea
Județului Sălaj, într-un mod pozitiv. Sperăm în timp, să avem oameni, în urma unei
analize serioase, oameni pe care să-i putem felicita, să-i putem respecta și să-i putem
premia pentru tot ceea ce au făcut pentru Județul Sălaj. De la început ni s-a spus că ar
putea fi un pericol, pentru că de-a lungul timpului, am văzut că nu sunt tratate cu
seriozitate aceste onoruri și că foarte mulți oameni care nu s-au dovedit extraordinari
în ceea ce înseamnă activitatea lor profesională și personală, au primit onoruri – nu
mă refer la Județul Sălaj – mă refer la nivel național. Eu nu pot să trăiesc cu ideea
“drobului de sare” și să nu avem un cadru prin care să-i putem omagia, să-i putem
felicita pe cei care cu adevărat pe cei care și-au adus aportul la imaginea Județului
Sălaj. De aceea, am considerat că trebuie să avem un cadru legislativ, un regulament
prin care să putem să-i apreciem și să le mulțumim celor care sunt demni de titlul de
“Cetăţean de Onoare al Județului Sălaj”.
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
procedurii pentru acordarea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI
SĂLAJ".
Se adoptă Hotărârea Nr. 178
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse
regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj, îl invit pe dl. consilier
ALEXA IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl ALEXA 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? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
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Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe
raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 179
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe
DJ 191D” Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 - km 14+870, îl invit pe dl.
consilier PANIE SERGIU să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl PANIE SERGIU
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? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în
siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D” Valcău –
Fizeș – Sâg, între km 10+800 - km 14+870.
Se adoptă Hotărârea Nr. 180
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău, îl invit pe dl. consilier BEREK STEFAN să prezinte raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
*
Dl BEREK STEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei 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? 30 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 181
*
*

*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
11. Diverse. Dacă sunt intervenții?
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, am solicitat o analiză pe această componentă data trecută,
pe care am discutat-o și pe care nu am primit-o. Aș vrea să știu ...
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Eu știu că s-a trimis, o avem aici pe doamna director.
Dl PANIE SERGIU
Eu nu vreau aici, o vreau personal și o putem clarifica mai târziu.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Rog aparatul de specialitate, să ne spună care este situația.
Dna MARUȘCA LEONTINA
Am întocmit această situație și s-a trimis o dată cu materialele de ședință.
Dl PANIE SERGIU
Mai am o singură intervenție. Profit de prezența doamnei manager de la
Spitalul Județean și pentru că suntem în pragul trecerii de valul 4, aș vrea să întreb
legat de ce am mai discutat și anume suplimentarea paturilor la ATI în perspectiva
valului 5, dacă el va exista?
Am fost surprins de discuțiile din ședința trecută sau cu două ședințe în urmă,
când s-a discutat că numărul paturilor de la ATI este foarte bine definit și nu se poate
mări, dar privind perspectiva valului 5 și nu în ultimul rând intervenția domnului
Ministru al Dezvoltării, care a fost până ieri și Ministru Interimar al Sănătății, care a
solicitat DSP-urilor și nu numai lor, posibilitatea măririi numărului de paturi, dacă va
fi necesar.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vreau să vă răspund, înainte de a-i da cuvântul doamnei manager. Am avut o
analiză la nivelul județului la ceea ce însemnă înființarea paturilor la ATI, trebuie
manageriate și trebuie asistate de către oameni profesioniști. La început când am
venit la Consiliul județean, în funcția de președinte am avut o primă discuție a doua zi
din mandat cu cei care răspund de ATI, problema este insuficiența cadrelor medicale
care să gestioneze actul medical în cadrul ATI-ului. Noi avem posibilitatea să punem
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paturi în plus, dar pe lângă acele paturi trebuie să fie profesioniști care să fie
specializați în acest domeniu. În schimb, la nivelul Spitalului județean au fost
achiziționate ventilatoare non-invazive care ne-au scutit de a duce oamenii la ATI,
pentru că au putut fi tratați la Secția de Pneumologie. După cum bine știți, înainte să
preiau mandatul, au fost achiziționate o parte din ventilatoare, care din păcate nu au
putut fi utilizate în timp, pentru că nu am avut personal de specialitate necesar ca să
poată permite instalarea unor aparate în plus.
Deci, până acum nu am avut probleme în Județul Sălaj, dimpotrivă aparatele
non-invazive au fost folosite pe Secția Penumologie cu succes, cred că cel mai
important lucru, așa cum am avut noi discuții în ședințele anterioare, este să ne
îndreptăm atenția către cetățeni, prin puterea exemplului, că singurul aliat al nostru
este vaccinarea în lupta cu Covid și atunci când vom avea un procent semnificativ de
oameni vaccinați vom ridica și presiunea de pe spitalele din țara noastră. Atâta vreme
cât mor în fiecare zi oameni și noi privim statistic acele cifre, suntem și noi vinovați
fiecare în parte, nu ca oameni politici, ci ca și cetățeni. Cred că este o muncă care
trebuie să o ducem continuu chiar dacă nu avem rezultatele dorite, dar fiecare
cetățean treuie să conștientizeze, că poate fi un vector de opinie și că-l poate convinge
pe cel de lângă el, că prin vaccinare putem să trecem mai ușor prin această boală și
numărul celor decedați va fi din ce în ce mai mic. Astfel, răspândirea bolii va veni așa
cum a fost valul 4, va fi un val 5 și ne va găsi tot nepregătiți, pentru că am foarte
multe exemple de oameni care nu au vrut să se vaccineze și nu au apelat la serviciile
medicale. Știu foarte multe cazuri, că m-am interesat și sunt îngrijorat de acest lucru,
dar vedeți cum este la noi, la români, polemica, trebuie să speculăm politic și să avem
antivacciniști, doar pentru a nu crește scorul în sondaje . Când vom trage linie, vom
vedea că ne-au dispărut sate întregi, orașe, din această țară pentru că noi am fost
oameni iresponsabili și ne-am bătut politic și demagogic împotriva sănătății
cetățenilor. Deci, vă îndemn și pe dumneavoastră să depuneți eforturi constante, să
fiți perseverenți, să-i îndemnăm pe oameni să aibă încredere în actul medical, să se
vaccineze și să apeleze din timp la serviciile medicale, pentru a nu dezvolta forme
grave ale bolii, care inevitabil duc la deces sau unii rămân cu sechele pe viață, în
urma dezvoltării acestei boli.
Numărul de paturi la ATI – dacă doamna Albert dorește să adauge ceva – nu le
stabilim noi, ci cei de la DSP și minister.
Dna ALBERT RODICA – Manager Spitalul Județean de Urgență Zalău
Bună ziua! Numărul de paturi la ATI dedicate pacienților cu Covid, sunt în
număr de 7. La nivelul Spitalului Județean, totalul paturilor la ATI este de 18. Trebuie
să știți că Spitalul Județean de Urgență Zalău, trebuie să asigure urgențele în județ, în
condițiile în care avem un accident și din păcate am avut și luna aceasta cu 7 victime,
noi trebuie să asigurăm paturile pentru aceste victime. Dar, pentru aceste 7 paturi pe
care noi, le avem dedicate Covid, nu putem crește numărul acestora și vă spun și de
ce:
1. Nu am avut spațiul necesar, deoarece trebuie să avem un circuit pentru
pacienții Covid, bine determinat și clar, DSP-ul nu o să-l avizeze decât în forma în
care suntem, pentru că nu avem spațiu;

17

2. La nivel de Secție de Pneumologie, suntem un spital și un județ
care s-a aplecat asupra pacienților în mod deosebit. La nivel de Secție de
Pneumologie, există o echipă foarte bună acolo, care cu dotarea necesară, cu aparate
de oxigen cu flux înalt a asigurat terapia pre-ATI. În felul acesta noi nu am avut
pacienți care să stea în UPU, să aștepte la rând pentru un aparat de oxigen pentru flux
înalt. Nu am avut pacienți pentru care să cerem transferul în alte județe. Deci, noi
pentru valul 4, vreau să vă spun că, da, cu eforturi foarte mari și cu o comunicare
foarte bună, cu medicii de la ATI, Pneumologie și a tuturor factorilor de decizie, să
știți că am trecut cu bine. Ne pare rău pentru persoanele care, din păcate, nu au avut o
șansă la viață și să știți că așa cum a spus și domnul președinte, cazurile grave sunt
cei nevaccinați.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc pentru răspuns. Vroiam un răspuns strict doar la problema
numărului de paturi. Nici eu nu vreau să intru într-o polemică, vreau doar să anticipez
gravitatea valului 5, dacă va exista și proiectele de investiții nu le putem realiza sau
finaliza, care nu ne permit anumite chestiuni așa cum am amintit, totuși aici este
vorba de vieți. Știu că pe parcursul acestui val 4 nu au fost probleme într-adevăr
doamna manager și mulțumim întregului corp medical din cadrul Spitalului Județean
care s-a ocupat de acești pacienți, dar preventiv sub o formă sau alta dacă va fi nevoie
va trebui să găsim soluții să mărim acel număr. Nu știu dacă va trebui cu 1, cu 2 sau
3, dar cu siguranță nici un pacient nu ar trebui să rămână în UPU, într-o situație
neclarificată privind sănătatea lui. Vă mulțumesc.
Dna ALBERT RODICA – Manager Spitalul Județean de Urgență Zalău
Vreau să vă mai spun ceva, dacă îmi dați voie. Vis-a-vis de unul sau două
paturi, când a fost necesar și au fost situații, anumite paturi, 2 până la 3 paturi au fost
asigurate preventiv pacienților cu Covid pe un circuit asumat, să știți. Este o mare
asumare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Oricum, noi vă mulțumim mult pentru grija dumneavoastră și pentru
atenționările care sunt binevenite, pentru că întotdeauna degeaba vorbim după, mai
bine să vorbim înainte și astfel să preîntâmpinăm unele lucruri pe care le deplângem
ulterior degeaba. Noi, vă mulțumim pentru sugestiile dumneavoastră și vă asigur că
în fiecare zi discutăm aceste probleme și cu aportul tuturor medicilor din Spitalul
Județean și mă bucur că există o colaborare foarte bună între secții, Pneumologie,
Infecțioase ATI, UPU, prin care noi am putut să asigurăm servicii de calitate. Încă o
dată ne-am dori ca și oamenii să fie conștienți că este foarte periculos să se infecteze
cu acest virus, că există un vaccin care le poate asigura o anumită imunizare și dacă
totuși se îmbolnăvesc e bine să vină la medic sau să consulte medicul din primele zile
după infectare. Să nu aștepte prea mult acasă, pentru că “ne bate” din păcate
statistica în ceea ce înseamnă numărul de decese cauzate de această infecție. Tocmai
pentru că oamenii nu s-au adresat medicilor în timp util. Vă mulțumesc.
Dl ARDELEAN COSMIN – VASILE
Domnule președinte, în luna septembrie am aprobat un Regulament, care
reglementează premierea sportivilor, respectiv a performanțelor acestora. Ținând cont
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că ne apropiem de finalul anului calendaristic, v-aș întreba dacă este
posibil și dacă există sume disponibile pentru a le aproba, în vederea premierii
acestora?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vreau să vă spun că avem deja o analiză și suntem în curs de a face această
premiere, pentru că avem bucuria să avem campioni sau vicecampioni . Mă refer aici
la paralimpicul nostru care a obținut o medalie, avem un culturist care a obținut locul
II la Campionatele Naționale, avem fetele de la handbal care au obținut medalie de
bronz în Cupa României și în ultimul concurs la un nivel internațional, avem
vicecampion la karate. Deci, o să găsim sursele financiare necesare și o să venim în
timp cu o informare către dumneavoastră și cu o invitație, ca într-un cadru festiv și
împreună cu toți cei care formăm Consiliul județean, să-i premiem pe sportivii care
au avut performanțe deosebite la nivel de an 2021.
Dl OLAR NICOLAE
Domnule președinte, am cerut pentru Municipiul Zalău, atât realizarea unui
parc industrial, cât și realizarea unui brand al orașului, al municipiului Zalău. Din
păcate, deocamdată acest lucru nu s-a realizat și eu mă bucur că noi ca și Consiliu
județean ne-am propus aceste proiecte. Sigur, mulți o să zică că ne-am propus lucruri
mari atât în Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj, cât și în alte
proiecte, dar eu am o vorbă, care spune că nu poți realiza lucruri mari, dacă nu îți și
propui lucruri mari. Și ce aș dori să vă propun, dacă legat de realizarea porților de
intrare în Județul Sălaj, vă propun să implicați și Ordinul Arhitecților din România.
Alte județe care au un astfel de proiect, au implicat și Ordinul Arhitecților din
România. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte intervenții? Nu sunt. Ordinea de zi a
fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu - Sălăjanu

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier:
Viorica Ciupe – 1 ex

