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R O M Â N I A 
JUDEȚUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 1647 din 27.01.2023 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj 
din data de 27 ianuarie 2023 

 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU           

 Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni, domnilor vicepreședinți, 
domnule secretar general, doamnelor și domnilor directori.          
 Este prima ședința din acest an, îmi pare rău că la finalul anului nu am putut fi 
alături de dumneavoastră la ultima ședință. Aș vrea să profit de această primă 
întâlnire și să vă mulțumesc pentru contribuția pe care ați avut-o fiecare dintre 
dumneavoastră pe timpul anului 2022 la îndeplinirea obiectivelor pe care le-am 
realizat pe parcursul întregului an precedent. A fost un an bun, un an care ne-a permis 
să realizăm multe obiective pe care mi le-am propus și chiar în plus de aceea se 
cuvine să vă mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră, gândindu-ne că în acest an 
vom fi mai productivi și mai buni.  

Ați primit ordinea de zi și ați analizat-o, cred. 
 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 Sălaj nr. 10 
din 20.01.2023, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, fiind 
stabilită desfăşurarea acesteia în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”, situată la 
etajul I.    

La şedinţa de azi, sunt prezenţi 27 consilieri plus Președintele Consiliului 
Județean, absenţi fiind domnul Dimitriu Alexandru, domnul Margin Gabriel-Adrian și 
domnul Mihiș Viorel.  
 Poftiți domnule vicepreședinte Szilágyi Róbert-István. 
 Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN 
 Vă rog să consemnați în procesul verbal că nu particip la deliberare și la vot la 
proiectul de hotărâre nr.8. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al 

judeţului, vă supun  spre  aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 
29.12.2022, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există, cu 
mențiunea că eu nu voi participa, nefiind prezent la această ședință. 

Îl supun la vot,  
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Președintele Consiliului Județean nu participă la vot. 
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- Mulțumesc! 
                                                    * 
                                                     

Cu un număr de 27 voturi “pentru” a fost aprobat procesul-verbal al ședinței 
ordinare din data de 29.12.2022. 

                                                          * 
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de 

ordinea de zi a şedinţei. 
În completarea ordinii de zi ați primit Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului de dezvoltare și administrare a 
unui ”Cloud regional în regiunea de Nord – Vest”, finanțat prin Programul 
Operațional Nord – Vest 2021-2027. 

Supun la vot ordinea de zi cu această completare: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

* 
Cu 28 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI: 

 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL 

JUDEŢULUI SĂLAJ" domnului Octavian Lazăr-Cosma. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul 

anilor precedenți pentru finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2023. 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean 

din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități 
administrativ-teritoriale, pe anul 2023. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 
din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare 
UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în 
vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul 
Județean de Urgență Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 133 
din 26 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), 
km 17+000 - 62+782” și a cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în 
cadrul POR 2014-2020. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023, şi estimări 
pentru anii 2024-2026. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2023 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării 
măsurilor pentru anul 2022 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul 
Sălaj pentru perioada 2018-2022. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 
Sălaj pentru a face parte din Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare 
şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul județului Sălaj. 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 
Sălaj pentru a face parte din Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de 
stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2023-2024. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea 
de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit 
de interes județean. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor spații din 
imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii, nr. 7, aparţinând domeniul public al Județului 
Sălaj. 

17.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
realizarea proiectului de dezvoltare și administrare a unui ”Cloud regional în regiunea 
de Nord – Vest”, finanțat prin Programul Operațional Nord – Vest 2021-2027. 

18.Diverse. 
    * 

  *   * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" 
domnului Octavian Lazăr-Cosma, 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 
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. 
Aș vrea să fac o menționare, așa cum știți am aprobat un Regulament de 

acordare acestui titlu de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" și mă 
bucur că pe ordinea de zi avem acest proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
"CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" domnului Octavian Lazăr-
Cosma. Ați primit în mapele dumneavoastră referințele despre domnul Octavian 
Lazăr-Cosma, eu mă bucur că avem posibilitatea de a acorda acest titlu unui om care 
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are merite deosebite, care este membru plin al Academiei Române. Îmi doresc ca pe 
parcursul anilor să beneficieze de acest titlu și alți oameni care cu adevărat sunt 
modele pentru noi și pentru generațiile viitoare, oameni care prin activitățile lor ne-au 
demonstrat că într-adevăr se ridică  cu mult deasupra majorității. Cred că unor astfel 
de oameni trebuie să le acordăm titlul de Cetățean de onoare și astfel prin exemplul 
nostru vom educa copiii, că întotdeauna performanța și modele adevărate trebuie 
urmate și trebuie respectate.   

Dacă dumneavoastră aveți de completat, vă rog frumos să o faceți. Dacă nu, 
trecem la punctul 2 al ordinii de zi.   

* 
*               * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru 
finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2023, îl invit pe dl 
consilier OPRIȘ ALIN-FLORIN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate.     

* 
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN  
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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                         *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru 
finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2023. 

 
* 

Se adoptă Hotărârea Nr. 2 
                                                          * 

  *         * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul 
pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-
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teritoriale, pe anul 2023, 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.    

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?  
Dl PANIE SERGIU 
Domnule Președinte, dacă îmi dați posibilitatea? Se poate? 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Da, vă rog! 
Dl PANIE SERGIU 
Ieri, în comisie am dezbătut puțin acest proiect, dar nu am foarte mult de 

adăugat la repartizarea cotei 6 %, doar o singură chestiune aș vrea să subliniez. Mi se 
pare totuși că Municipiul Zalău primește o sumă extrem de mică raportat la 
capacitatea administrativă de a rezolva, de a investi, de a dezvolta municipiul, dar am 
primit un răspuns clar și ferm din partea domnului Președinte la care n-am mai avut 
ce să adaug. Aș vrea să continui să vă spun și să vă solicit ca această sumă de 1,5 
milioane de la drumurile comunale mi se pare că este destul de mică și dacă am 
putea-o alimenta sau rectifica pe parcursul anului, cel puțin acolo unde va fi cazul din 
analizele pe care le-am făcut noi, nu este o sumă care să ajungă, mai ales că este una 
dintre cele mai mici din ultimii ani, să zic așa. În rest, cred că cealaltă (repartizarea 
din cota de 6 % pentru celelalte UAT-uri) este o repartizare cât de cât echilibrată, cu 
câteva amendamente privind unele localități sau UAT-uri, dar nu intru în detaliu. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Ar fi bine să nu deschideți Cutia Pandorei. 
Dl PANIE SERGIU 
Nu. Nu, v-am spus doar ce am avut. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Și eu vă spun tot așa. 
Dl PANIE SERGIU 
Ce vreau să mai subliniez la acest proiect este o solicitare. Totuși rămâne o 

rezervă din suma inițială care a fost alocată. Nu se repartizează toată suma. Există o 
solicitare din partea comunei Cristolț pentru finalizarea unei investiții pe drumul 
comunal DC 48A, dacă rețin bine, care a fost propusă să fie finalizată în cursul 
acestui an, iar bugetul local al comunei nu face față și nu are sumele necesare pentru 
a fi finalizată această investiție, importantă de altfel și noi o subliniem, pentru că are 
legătură și cu drumul județean DJ 110D, la care a rămas o porțiune de 700-800 m 
neasfaltată, care va trebui finalizată din bugetul nostru. Dar mai are legătură cu calea 
de la ieșire la localitatea Vârteașca  din Comuna Cristolț , Poiana Onții și Zalha cu 
legătură către Municipiul Dej. Cred că această investiție merită finalizată și UAT-ul 
respectiv merită să fie susținut cu acea sumă pe care a solicitat-o. Mulțumesc!  

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
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Și eu vă mulțumesc! M-ar fi bucurat dacă liderii dumneavoastră ar fi alocat o 
sumă mai mare pentru Comuna Cristolț. Să ajute această investiție, dar a fost alegerea 
dumneavoastră, domnule Panie și nu o comentez. 

Alte discuții dacă sunt? Dacă nu, supun proiectul la vot.  
                                                      * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre, 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                         *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul 
pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-
teritoriale, pe anul 2023. 

 
* 

Se adoptă Hotărârea Nr. 3 
          * 
  *       * 

Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU 
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 
privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la 
Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea 
promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, 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.    

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 
                                                     * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre, 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru 
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modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 
privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la 
Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea 
promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 4 

          * 
  *              * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de 
Urgență Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020, 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 POP GHEORGHE-IOAN 
Domnule Președinte, am eu o întrebare. Având în vedere faptul că este o 

creștere substanțială a contractului inițial vreau să fiu informat dacă este nevoie de o 
altă procedură sau numai avizul ANAP, întreb asta având în vedere faptul că cunosc 
situații când după recepția lucrărilor au fost impuse corecții financiare tocmai pentru 
acest aspect. Nu contest capacitatea celor de la Serviciul de achiziții publice dar vreau 
să fiu informat sau colegii să fim informați, cei care votăm. Vă mulțumesc! 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă rog doamna director Ghilea Ioana-Lavinia 
Dna GHILEA IOANA-LAVINIA 
Bună ziua! Nu va fi nevoie de o procedură de achiziție publică distinctă, se va 

face un act adițional cu avizul ANAP. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Mulțumesc! Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu, supun la vot. 
 
                                                     *                                    

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului Județean 

Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
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„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență 
Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 5 

                                                                        * 
   *              * 

Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU 
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 133 din 26 septembrie 2018 
privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: 
lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 
62+782” și a cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în cadrul 
POR 2014-2020, îl invit pe dl consilier ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU să 
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
Dl ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
                                                              * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 
Dl PANIE SERGIU 
Am eu o singură întrebare, domnule Președinte. Diferența este de 25 de 

milioane, ea va fi suportată din bugetul județului sau este o sumă eligibilă pentru a fi 
recuperată? 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Doamna director, vă rog. 
Dna GHILEA IOANA-LAVINIA 
Diferența reprezintă cheltuieli neincluse în cadrul proiectului. 
Dl PANIE SERGIU 
Este o diferență destul de mare domnule Președinte, dacă la fiecare investiție 

vom avea creșterile respective, eu cred că va fi nevoie de o analiză extrem de 
detaliată pentru a vedea dacă bugetul județului Sălaj suportă asemenea corecții. 
Mulțumesc! 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă rog frumos să aveți încredere în Președintele Consiliului județean, în 

aparatul de specialitate, că înainte de a vă propune ceva, analizăm. Aici este vorba 
despre un drum județean care traversează mai multe comune ale județului, un drum 
care poate pune în valoare acea zonă a Someșului, un drum care nu a fost reabilitat 
din lipsă de fonduri ani de zile. A fost inclus în ultima etapă pentru a putea fi 
reabilitat prin POR 2014-2020, alocându-i-se o sumă de 103 milioane de lei. Am 
hotărât la acea vreme să facem această investiție chiar dacă era foarte târziu și riscam 
să nu putem să cheltuim banii până la finalul execuției bugetare, adică până la finalul 
încheierii exercițiului financiar până în anul 2023. Am elaborat un caiet de sarcini, 
care a pus aceste condiții pentru a putea fi sigur că se încheie realizarea acestui drum 
într-un timp util, pentru a nu suporta pe urmă cheltuielile noi, cei din Consiliul 
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Județean Sălaj. 
Acum vă întreb pe dumneavoastră. Ce să facem? Să renunțăm la 103 milioane 

că nu găsim soluții în Consiliul județean să alocăm 25 milioane de lei, care se alocă 
datorită creșterilor de prețuri? Dacă acest drum ar fi fost făcut mai repede, dacă se 
luau decizii în timp, nu mai trebuia să punem atâția bani, era început proiectul 
probabil era și finalizat. Acestea sunt condițiile de astăzi, am analizat și am considerat 
că este mult mai oportun să profităm de o alocare de 103 milioane de lei din Fonduri 
Europene și să ne gândim cum facem și noi rost de restul sumei de 25 de milioane 
șase sute de lei, care sunt fonduri neeligibile. Considerăm că este un avantaj pentru 
județul Sălaj de a dezvolta județul și o facem cu echilibru și cu responsabilitate fiind 
siguri și convinși că putem să acoperim aceste sume deoarece e nevoie de aceste 
investiții. Infrastructura pe drumuri județene este principalul obiectiv al nostru. 
Pentru că noi, Consiliul județean după cum vedeți avem în administrare aceste 
drumuri județene, avem Spitalul Județean și alte câteva locații, deci este principalul 
nostru obiectiv de activitate și atunci vă întreb: ce facem? Ne plângem că nu avem 
bani sau găsim soluții și rezolvăm problemele? Acesta a fost raționamentul după care 
am funcționat 2 ani de zile și se vede că nu am greșit și se văd rezultatele pe care le 
avem prin execuția bugetară și recepțiile efectuate. Proiectele pe care ni le propunem, 
toate, sunt cu responsabilitate făcute.  

Dl PANIE SERGIU 
Sunt convins că veți găsii soluțiile necesare și o să le găsim și împreună, doar 

era un semnal de alarmă. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Semnalul de alarmă se trage când nava este în furtună și când riscă să eșueze, 

domnule consilier. Eu înțeleg perfect, dar dacă dumneavoastră vreți să faceți politică, 
fac și eu, asta vreau să vă spun, am învățat să fac și politică. Atunci când nava este în 
pericol, da trebuie să tragem semnalul de alarmă, când vedem că putem să turăm 
motoarele și să muncim mai mult, s-o facem. Mulțumesc. Dacă sunt alte întrebări? 
Nu sunt. 

* 
 Supun la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                    *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 133 din 26 septembrie 2018 
privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: 
lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 
62+782” și a cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în cadrul 
POR 2014-2020. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 6 
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* 
*  * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023, şi estimări pentru anii 2024-2026, 
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? 
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE 
Dacă îmi permiteți domnule Președinte? 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă rog. 
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE 
Am analizat bugetul și noi, cei de la USR, am avea o propunere, un 

amendament prin care ne-am dori să fie alocat un fond pentru premierea olimpicilor 
sălăjeni. Considerăm că elevii care ne fac cinste județului și reprezintă una dintre cele 
mai bune cărți de vizită, merită această apreciere din partea noastră și în consecință, 
așa cum am spus, consider că trebuie să fie un fond de premiere pe măsura 
rezultatelor acestora. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă mulțumesc pentru intervenție, am aflat de propunerea dumneavoastră. Eu 

vă propun următorul lucru: avem o Ordonanță de Urgență din luna decembrie 2022, 
care ne permite ca în acest an, în 2023 să facem excepție de la lege și să putem 
premia inclusiv olimpicii naționali și internaționali și de aceea vă propun puțină 
răbdare să ne alocăm puțin timp pentru a modifica regulamentul după care facem 
premierile și în următoarele ședințe, peste 2 sau 3 luni de zile să amendăm acel 
regulament din 2018, să venim cu un nou regulament pentru că erau niște sume 
infime, la acea vreme erau bune, astăzi considerăm că pot fi suplimentate sumele 
pentru aceste premieri (Era vorba de exemplu la premiul III  50 de lei) și să venim 
atunci cu modificarea cu amendarea acelui regulament și după, la rectificarea 
bugetului să facem o alocare pentru aceste premieri având în vedere că atunci vom ști 
aproximativ și câți premiați putem avea și să fie suma alocată cât mai aproape de 
nevoile de atunci, ținând cont de propunerea dumneavoastră. Dacă sunteți de acord? 

Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE 
Bineînțeles. Vom ști probabil numărul total al elevilor și aici când am spus 

olimpici sălăjeni, m-am referit la toate categoriile naționale, internaționale și așa mai 
departe. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dar legea nu ne permitea să abordăm această problemă a olimpicilor naționali 
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și internaționali. Există o lege care nu dă voie ca noi consiliile județene să acordăm 
premii pentru olimpici naționali și internaționali doar pentru olimpiadele județene și 
regionale. Există o excepție printr-o Ordonanță de Urgență din 8 decembrie 2022, 
care pentru anul 2023 dă posibilitatea Consiliilor județene să finanțeze sau să 
premieze și olimpicii naționali și internaționali. De aceea consider că trebuie să ținem 
cont de toate avantajele pe care le putem avea și să venim cu completări și cu 
amendarea acelui regulament din 2018, stabilind de comun acord cu dumneavoastră 
cuantumul premiilor iar în momentul în care vom avea cât de cât o estimare să facem 
la prima rectificare și alocarea sumei necesare pentru premierea tuturor celor care pot 
să beneficieze de aceste premii. Dacă sunteți de acord? 

Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE 
Da sigur. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă mulțumesc. 
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE 
Important este să avem un fond de premiere și să-i cinstim așa cum se cuvine.  
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Da. Vă mulțumesc. Vă rog domnule vicepreședinte Szilágyi Róbert-István. 
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN 
Mulțumesc domnule Președinte.  Stimați colegi, înainte de a intra la vot sau să 

continuăm dezbaterile, totuși aș vrea să fac câteva aprecieri legate de bugetul nostru 
pe care l-am construit în aceste săptămâni. Având în vedere că alocările care ni s-au 
pus la dispoziție de la Guvern din păcate sunt mai mari numai cu 10% față de anul 
trecut, vă dați seama că practic gestionăm niște sume și fonduri mult mai puține decât 
ne-am fi așteptat. 10% majorarea nici nu acoperă inflația pe care am avut-o anul 
trecut, știți foarte bine de 17% și nici nu mai vorbim de prețurile energiilor, ce s-a 
întâmplat în perioada anterioară. Dar foarte pe scurt, așa să fac câteva precizări pe 
Secțiunea de venituri, din păcate la cota de 15% avem aceeași sumă ca și anul trecut 
în ceea ce privește impozitul pe venit. La sumele echilibrate din TVA iarăși suma este 
foarte puțină, 39 milioane de lei, ce avem noi la dispoziție pentru echilibrarea 
bugetului nostru, aici nu vorbim de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sălaj și costurile direcției. Am încercat să facem un buget echilibrat în așa 
fel încât să acoperim toate nevoile în ceea ce privește secțiunea de funcționare, sigur 
pe parcursul anului așteptăm să vină și rectificarea în luna iulie sau în august ca să 
putem acoperi toate sumele pe care le avem cuprinse până la sfârșitul anului ca și 
cheltuieli de funcționare. Pe partea cealaltă la Secțiunea de dezvoltare ați văzut că 
avem o sumă de 179 milioane de lei propuși din care noi sperăm să putem realiza și 
dacă va fi necesar să mai alocăm și sume în plus deoarece avem mai multe investiții 
în derulare pe care trebuie să le finalizăm până la sfârșitul anului 2023, în așa fel 
trebuie să facem tot ce e necesar pentru ca aceste sume să fie cheltuite. Dar sigur pe 
acest segment iarăși, dacă ne uităm la veniturile noastre pe care le-am putea aloca pe 
acest segment de funcționare, vedeți că sumele sunt foarte mici și din acest punct de 
vedere eu zic că trebuie să tragem un semnal de alarmă la adresa Guvernului, a 
Guvernului nostru, al tuturor, că sumele alocate UAT-urilor, nu numai a județului ci a 
tuturor UAT-urilor din județul Sălaj sunt foarte mici față de nevoile și necesitățile pe 
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care le avem cu toții în a gestiona aceste servicii publice pe care le avem în 
administrare. În totalul cheltuielilor ați văzut iarăși înglobează cele două secțiuni. Pe 
lângă aceste sume avem și sumele către direcțiile subordonate și instituțiile 
subordonate ale noastre și sigur aici avem aproape să zicem 16 milioane pentru 
dezvoltare, începând de Spitalul Județean până la Centrul de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj, la Muzeul Județean de Artă și Direcția de Evidență a Persoanelor. 
Având în vedere aceste aspecte eu sunt ferm convins că putem realiza tot ce ne-am 
propus în acest segment de dezvoltare, încercăm să fim și pe parcursul anului 
vigilenți în tot ceea ce privește fondurile necesare. Am avut solicitări deja la partea 
Guvernului să aibă în vedere proiectele retrospective pe care le-am putea demara în 
perioada următoare deoarece aceste fonduri ne-ar sta bine la dispoziție pentru 
acoperirea cheltuielilor neeligibile pe care le avem pe proiecte. Trebuie să vă spun că 
numai la partea de sănătate avem peste 30 milioane de lei alocați din banii noștri, ai 
Județului Sălaj. Vă dați seama dacă ar putea găsi finanțare pe proiectele retrospective, 
aceste sume ar veni înapoi și am putea gestiona mai departe tot ceea ce înseamnă 
investițiile pe acest segment, dar așa suntem și pe drumuri și, ca și concluzie eu vă 
rog să acordați încredere acestui buget deoarece este un buget echilibrat, am încercat 
și am reușit să acoperim toate nevoile necesare și pe partea de funcționare și pe cea 
de dezvoltare. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt alte intervenții? Vă rog domnule Panie. 
Dl DINU PANIE SERGIU 
Vă mulțumesc. Eu cred că în primul rând ar trebui amintite efortul și 

performanța Guvernului și Parlamentului pentru că s-a aprobat și s-a adoptat acest 
buget în prima jumătate a lunii decembrie. Avem și noi posibilitatea să-l votăm acum 
în luna ianuarie, drept urmare cred că toți cetățenii județului pot beneficia de acest 
aspect cât și administrațiile locale, cât și instituțiile subordonate și mediul de afaceri 
pentru toate investițiile de care noi am discutat. Dar aș vrea să  amintesc la secțiunea 
de dezvoltare câteva venituri care alimentează secțiunea respectivă, care cel puțin 
pentru mine sunt importante. La punctul 4., sunt sumele primite de la UE/alți 
deținători în contul plăților efectuate și prefinanțărilor aferente cadrului financiar 
2014-2020 în valoare de 89 milioane, deci vedem totuși alimentarea din această 
finanțare Europeană face cinste acestui buget și acestui județ. Dar de asemenea la 
punctul 6 văd că apare din nou suma aferentă a creditelor interne în valoare de 51 
milioane, sigur că este vorba de acel credit pe care noi l-am luat și acela era semnalul 
de alarmă care vi l-am spus anterior privind evoluția aceasta a valorii și a 
indicatorilor proiectelor pentru că înțeleg că în viitorul apropiat, dacă nu în decursul 
acestui an, poate în celălalt vom avea sume sau venituri mai mari din credite. De 
asemenea, citind foarte atent acest buget am văzut că nu există investiții noi, cel puțin 
așa rezultă din anexele atașate și în special din Anexa nr. 18, aș vrea să vă întreb dacă 
aveți în perspectivă de a demara și anumite proiecte și investiții noi pentru că noi am 
demonstrat acest aspect și văd că tot pe aceste investiții noi mergem mai departe și 
este foarte bine, pentru că ele trebuie finalizate odată ce s-au început, dar eu cred că 
este necesar de a începe și alte investiții noi pentru a avea într-o perioadă de 3,4,5 ani 
posibilitatea să finalizăm și alte investiții necesare dezvoltării județului. 
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De asemenea la lucrările de întreținere și reparație a drumurilor județene avem 
cuprinse covoarele asfaltice care cred și este necesar a fi continuate. Aici am o 
întrebare punctuală dacă s-a planificat exact unde se vor realiza aceste covoare 
asfaltice? 

Și de asemenea mai am o întrebare la Secțiunea de funcționare de la ART. 2 , 
poziția 8.1.4)  la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este alocată o sumă de 
4,5 milioane de lei destinate funcționării. Anul trecut am alocat în prima fază doar 3 
milioane de lei. Există o cheltuială suplimentară la Centrul de Cultură? Aș vrea să 
întreb dacă este domnul director aici. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă răspund eu.  
Dl DINU PANIE SERGIU 
Și de asemenea la Secțiunea de funcționare a aparatului Consiliului județean 

dacă ați prevăzut și anumite creșteri salariale aferente colegilor. De ce? Pentru că așa 
cum actualizăm toate valorile și indicatorii la aceste proiecte datorită Hotărârii de 
Guvern emisă anul trecut, datorită situațiilor economice complicate prin care noi 
trecem și suplimentarea cheltuielilor necesare ar fi rezolvat aceste investiții cred că și 
familiile noastre, a colegilor au nevoie suplimentar sau ar avea nevoie suplimentar să 
susțină aceste măririi sau majorări mai mult decât atât și Guvernul a emis o hotărâre 
prin care există o creștere de 10% a veniturilor salariale în așa fel încât se acopere 
aceste majorări de care discutăm. Sigur, ar fi mai multe de discutat, am încercat să 
sintetizez câteva chestiuni importante, da este un buget substanțial în jur de 70 
milioane de euro, care poate dezvolta Județul Sălaj așa cum ne dorim. Muțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Domnule vicepreședinte, Szilágyi Róbert-István, dacă vreți eu vă dau cuvântul, 

dar dumneavoastră v- ați exprimat punctul de vedere vis-a-vis de buget și o să fac 
câteva scurte comentarii. 

Referitor la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, domnule consilier 
execuția bugetară pe anul trecut a fost de 4.835.000 lei. Noi  am alocat acum un buget 
inițial de 4,5 milioane de lei urmând ca pe parcurs să vedem care vor fi cheltuielile și 
să putem face rectificări la buget, exact cum am făcut și în anii precedenți. Deci nu și-
au propus ceva în plus, execuția lor bugetară era de 4.835.000 lei anul trecut, în anul 
acesta au avut cerere de 6 milioane de lei. Noi le-am alocat în prima fază acești bani 
bineînțeles că fiecare buget al instituțiilor subordonate este prezentat spre aprobarea 
dumneavoastră și toată execuția bugetară se face conform legii.  

Referitor la bugetul nostru ați primit câte o broșurică, fiecare dintre 
dumneavoastră încât ați putut face diferențe în ceea ce înseamnă execuția bugetară de 
când sunt Președintele Consiliului Județean Sălaj și dumneavoastră consilieri aleși în 
această legislatură electorală. 

Întotdeauna ne-am propus doar lucruri pe care le putem realiza. Este un buget 
echilibrat, noi puteam să ajungem la secțiunea de dezvoltare și la 260 de milioane și 
la 300 de milioane. Dar de ce să ne propunem să umflăm sume conform unor practici 
anterioare, referindu-mă la istoria mai îndepărtată și mai apropiată, când de fapt 
trebuie să ne propunem lucruri pe care le putem face și astfel să aducem oamenilor 
posibilitatea să creadă în vorbele politicienilor și administratorilor care sunt în 
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funcție. Așa am construit acest buget pe modelul celui de anul trecut, oricum sumele 
sunt generoase, noi suntem convinși că o să putem face față acestor investiții dacă nu 
se întâmplă ceva supranatural sau independent de voința noastră, Doamne ferește de 
cataclisme sau războaie sau așa mai departe. 

Pe parcursul anului, cu siguranță că vor fi proiecte care vor avea noi linii de 
finanțare pentru că în acest an după cum știți Guvernul și-a propus să elaboreze 
Ghiduri, Strategii de finanțare astfel  încât să ne dea și nouă posibilitatea să știm unde 
putem avea succes în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Sălaj sau surse de 
finanțare care să ne permită să demarăm noi șantiere, de aceea trebuie să avem 
răbdare, trebuie să ne uităm comparativ și cu anii trecuți și să facem declarații 
responsabile care se întărească încrederea oamenilor, că aici în Județul Sălaj, 
dumnealor, copiii dumnealor pot să-și facă o viață frumoasă, să trăiască liniștiți și să 
știe să aibă încredere că cei care se ocupă de administrarea județului nu sunt doar 
oameni care promit ci sunt oameni care fac și pe urmă vin cu explicații la ceea ce au 
făcut. Eu multe nu aș avea de adăugat că pot să fac politică oricât, important este că 
ne propunem ceea ce putem face, important este să ne ținem de planificarea pe care o 
avem să realizăm toate obiectivele pe care le avem de făcut.  

Dl DINU PANIE SERGIU 
Vis-a-vis de investițiile noi ne spuneți ceva? 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Succesul meu a început acolo unde dumneavoastră v-ați oprit, ne-ați lăsat 

gropi, am făcut drumuri. Avem proiecte noi când o să avem linii de finanțare 
domnule consilier, noi oricum avem deschidere acolo, bineînțeles că vor fi proiecte 
noi, dar nu umflăm un buget ca să-l diminuăm pe parcurs. Întotdeauna proiecte noi 
sunt foarte multe și dumneavoastră le știți dar până când nu avem fonduri europene la 
dispoziție și până când nu se aprobă Ghidurile de finanțare prin Hotărâri de Guvern și 
prin negocierile cu Comisia Europeană pe care le face Guvernul României, noi nu 
putem să venim cu povești, nu ne încărcăm căruța degeaba. Avem un buget de 
dezvoltare de 179 milioane de lei. Vreți să facem cum fac alte entități să aibă 111 
milioane de lei și să realizeze 35 milioane de lei sau ca alte județe care și-au propus 
un buget de dezvoltare de 556 milioane de lei și au făcut 329 milioane de lei. Noi 
anul trecut ne-am propus 158 milioane de lei și am făcut 175 milioane de lei, prin asta 
cred că putem determina pe oameni să creadă în ceea ce facem noi aici. Asta am avut 
în gând, asta v-am propus, părerile pot fi diferite, se votează și majoritatea decide. Vă 
rog. 

Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN 
Mulțumesc, domnule Președinte. Totuși aș vrea să mai fac câteva precizări la 

întrebările lansate de stimatul nostru coleg. 
Da, avem 51 milioane de lei împrumut domnul coleg, dar acest împrumut ne-a 

făcut posibil ca să facem investiții. 18 milioane de lei stau încă la Ministerul 
Fondurilor Europene, care nu ne-au fost încă plătite, deci avem restanțe la nivelul 
ministerului din acelea 51 de milioane pe care am luat credit. Am reușit să plătim 
aceste facturi pe care le-am avut și am reușit să avansăm cu aceste investiții și cum ați 
zis și dumneavoastră, da într-adevăr 51 milioane de lei au fost puse ca să putem 
realiza investițiile pe care le-am amintit. Legat de covoare, da, am propus un contract 
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multianual pe covoare bituminoase pe 4 ani de zile în suma de 40 milioane de lei din 
care avem anul acesta 4.800.000, le-am propus, încă nu s-a finalizat caietul de sarcini. 
Da, sigur când va fi finalizat vă punem la dispoziție să vedeți exact care sunt 
tronsoanele care vor fi cuprinse în acest segment, așa că stăm foarte bine și pe acest 
segment. În ceea  ce privește investițiile noi, dacă vă uitați atenți în Anexa 16 o să 
vedeți că au fost cuprinse și anul trecut cum zicea și domnul Președinte, când vom 
avea liniile de finanțare vor fi derulate și aceste investiții. Dacă v-ați uitat, vedeți că 
sunt peste 300 milioane de lei domnule Panie investițiile care sunt cuprinse în acest 
buget și care încă nu au sursă de finanțare. Mulțumesc. 

Dl PANIE SERGIU 
Am văzut, domnule vicepreședinte și vă mulțumesc pentru răspunsul care l-ați 

dat, dar sper că nu vă supărați pe mine pentru că administrarea Județului Sălaj este o 
chestiune foarte complexă și am adăugat numai chestiunea de investiții noi, pentru că 
investițiile noi trebuie să facă parte din Strategia de dezvoltare în așa fel încât să 
poată fi analizate și să vedem care dintre ele sunt prioritare, care trebuie demarată 
prima dată, a doua oară, a treia oară și așa mai departe. De ce? Pentru că dacă 
dumneavoastră domnule Președinte menționați că la preluarea mandatului ați avut 
gropi în drumurile județene, eu cred că vă înșelați amarnic, pentu că nu este vorba de 
așa ceva. Tot ce se lucrează și pe aceste investiții care le rostogoliți de fiecare dată și 
proiectele toate au fost demarate pe mandatul nostru, da nu despre asta este vorba, ați 
adăugat de fiecare dată partea de istorie a acestor mandate ale noastre, cum probabil 
și al dumneavoastră o să fie la un moment dat tot istorie, dar nu cred că trebuie să 
rămânem cramponați în istorie că nu despre asta este vorba. Viziunea noastră trebuie 
să fie despre viitor și despre ceea ce se va întâmpla în acest județ, chiar dacă astăzi 
demarăm și finalizăm aceste investiții importante, despre asta era vorba vis-a-vis de 
aceste investiții noi și cât poate să suporte bugetul Județului Sălaj pentru acele 
ajustări care se fac pentu că totuși vorbim de creditare și stau să mă gândesc că va fi 
nevoie anul viitor sau peste 2 ani de o creditare extrem de mare în așa fel încât nu știu 
dacă bugetul județului Sălaj va suporta, de aceea este nevoie de o administrare mai 
complexă a acestor chestiuni fără să intru foarte mult în detaliu, că discuțiile pot 
continua până la nesfârșit, dar am menționat de la început, sper să nu vă supărați cu 
această intervenție, dar eu m-am simțit nevoit să o fac pentru că pedalați de fiecare 
dată pe aceste chestiuni și eu am vrut doar să vă spun, sau noi vrem doar să vă 
spunem că mai trebuie să mai facem și altceva pe lângă ceea ce am făcut și văd că 
sunt multe alte lucruri care se pot discuta dar cel mai important este că  suntem în 
posibilitatea aceasta de a semna și a aproba acest buget și cred că e cel mai important, 
celelalte lucruri le putem ajusta pe parcurs dacă le veți înțelege și le veți adopta și 
dumneavoastră și împărtăși cu noi. Mulțumesc. 

 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
O singură precizare sau o singură întrebare vă pun. Explicați-mi ce vreți să 

spuneți? 
Dl PANIE SERGIU 
Eu cred că toată lumea a înțeles domnule Președinte. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
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Eu nu am înțeles și vă mulțumesc că ridicați aceste probleme, știu că este 
complex bugetul, înțeleg. 

De Strategia de dezvoltare știți că am avut și o avem Strategia de dezvoltare și 
vă rog frumos să vă ancorați cum spuneți dumneavoastră în prezent, să vă uitați pe 
acele grafice să le vedeți, să analizați și să revenim la realitate. Bine. Dacă sunt alte 
discuții? Vă rog domnule consilier. 

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Domnule Președinte, o să pun câteva întrebări referitor la prevederile din 

buget, nu o să fac politică. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă rog! 
Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Referitor la Programul pentru școli, am fost rugat să vă informez faptul că 

acolo unde se implementează proiectul ”O masă caldă”, acest program este risipă de 
bani și această informație am primit-o de la cei implicați, de la cadrele didactice. 
Proiectul de acuma la care se alocă sume de bani, este risipă de bani acolo unde se 
implementează proiectul ”O masă caldă” și este, vă spun eu că am fost în școli unde 
se dă masă caldă și este imposibil ca un copil, știu că sunt finanțări diferite, sunt 
programe diferite anul trecut pe perioada cât s-a implementat proiectul ”O masă 
caldă”, a fost suspendat acest proiect și a fost foarte bine. Rugămintea mea este să 
anunțați pe cei abilitați, știu că nu este competența noastră, deci acolo unde să dă și 
lapte și corn și iaurt. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Îmi permiteți să vă spun ceva? 
Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Da. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Mă bucur că ridicați această problemă care ne privește pe toți. Pe toți 

nemulțumesc aceste lucruri, dar sunt chestiuni guvernamentale, domnule, acum noi 
putem să tragem semnal de alarmă că am tras foarte multe, dacă eu în fiecare ședință 
aș veni să vă spun ce corespondență am cu Guvernul României, câte le-am cerut și 
câte propuneri le-am făcut am pierde foarte mult timp pentru că din păcate nu știm de 
ce nu se iau anumite decizii mai bune pentru bunul mers al țării de aceea am intrat în 
politică pentru că nu mi-a convenit ceea ce s-a întâmplat, nici la nivel național și nici 
la nivel local. Lucrurile întotdeauna sunt perfectibile, alții vor veni după noi, cum 
spunea și domnul consilier și vor face probabil lucrurile mai bine pentru că vor avea 
experiență mai multă, ca și nație începem să ne maturizăm. Încă sunt foarte multe 
locuri unde se face risipă de bani, dar dacă e lege și un proiect guvernamental și 
Consiliul județean este doar o entitate prin care se desfășoară aceste programe. Ce 
putem să facem? Putem să discutăm de exemplu: DGASCP, 90% din sumele pe care 
le primește DGASCP-ul sunt de la Guvernul României, știm că nu depind de noi, dar 
s-a considerat la un moment în care s-a hotărât acest lucru că este mai bine să fie 
repartizate aceste sume prin Consiliul județean, pentru că este o entitate care poate să 
controleze cheltuirea acelor sume și poate să gestioneze împreună cu direcția 
respectivă mai bine problemele care apar pe parcurs. Lucrurile care se pot îmbunătăți 
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sunt foarte multe, aveți dreptate și trebuie să facem sesizări, am făcut sesizări. Copilul 
meu a venit  acasă, de multe ori lăsa cornul și laptele acolo, mărul la fel. Să nu mai 
vorbim despre licitațiile prin care am trecut noi la Consiliul județean, și am încercat 
pentru că avem legislație propice să aducem mere, produse aici în județul nostru, ba 
că trebuie una, ba că trebuie alta, tot timpul deconcentratele parcă lucrează împotriva 
noastră. Am făcut o sesizare, o cerere, nu numai eu, președinții de consilii județene 
din toată țara, mai mulți președinți sunt din PSD, PNL și câți sunt de la  UDMR. Toți 
la unison am cerut descentralizare. Ce înseamnă descentralizare?  

Toate direcțiile să fie în subordinea Consiliului județean. De ce? Pentru că 
atunci când mergem fiecare dintre noi și vorbim cu cetățenii mi se reproșează lucruri 
care se fac în județ, dar care nu sunt de competența noastră. Cu atât mai mult ar trebui 
să nu mai răspundă ministerele de activitatea unor direcții, nu o să dau nume, ca să nu 
creez polemică. Ar trebui să răspundă consiliul județean, cred că am putea să facem 
față acestor provocări și în acest mandat și în mandatele următoare cine o să conducă 
județul, dar fiind mult mai bine de administrat problemele care țin de județ, de 
entitatea județeană decât de ministerele de profil care  oricum au destul de lucru și nu 
fac față la toate aceste provocări. Dar nu ne putem propune noi să schimbăm ceea ce 
nu ține de noi. 

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Nici nu am spus, rugămintea a fost ca dumneavoastră să trimiteți acest mesaj. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Am trimis domnule consilier. 
Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Vă mulțumesc! A doua întrebare: avem cuprinsă suma de 200.000 lei la 

Protecția animalelor. Consiliul județean astăzi cum asigură Serviciul Public de 
adăpostirea animalelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 175/2022, că avem 
sume cuprinse în buget? 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Noi avem sume cuprinse în buget și avem și anumite locații unde putem găzdui 

acele animale. Haideți să vă spun și aici: tot timpul facem trimitere la recomandările 
europene și nu ținem cont de realitățile din România. Anul trecut am avut cereri 
pentru sume care se apropiau de cea ce noi nu ne putem permite, nu spun că nu 
trebuie protejate animalele, dar sunt prea multe activități care se fac doar pentru a fi 
bifate, doar din pix și sunt lucruri serioase la care nu se apleacă nimeni. În primul 
rând trebuie să avem grijă de oamenii noștri. Sunt pentru protecția animalelor pentru 
animale care sunt în pericol, dar nu putem rezolva problemele care țin de justiție care 
țin de oamenii legii. Ar trebui penalizați oamenii care își lasă animalele 
nesupravegheate. Noi trebuie să ne ocupăm de animalele care sunt pe drumurile 
publice în pericol. Sunt multe aspecte care ar trebui lămurite prin lege astfel încât să 
fie mai ușor de administrat. Pe de o parte sunt obligații pe care le avem, noi Consiliul 
județean și Guvernul ne-a pastat așa  a fost în trecut, a fost domnul Vela care a inițiat 
această lege, dar dă-mi și sumele necesare finanțării pentru că altfel vine un alt domn 
consilier și îmi spune: trebuie să aveți grijă că nu o să aveți bani, dar vă trebuie 
proiecte noi, dar voi nu aveți bani pentru alea care le faci astăzi. Tot timpul este loc 
de mai bine, cu echilibru și cu responsabilitate putem să rezolvăm problemele fără 
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demagogie și fără lucruri pe care nu le analizăm înainte să le spunem. Întotdeauna, de 
aceea stăm aici și vă stau la dispoziție când vreți dumneavoastră, fiecărui consilier 
județean împreună cu aparatul de specialitate pentru a lămuri orice neclaritate poate 
să existe. Da.   

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Domnule Președinte nu cred că vă deranjez dacă întreb având sume în buget, 

cum se realizează serviciul? Am întrebat ca să fiu informat dacă avem serviciul de 
adăpost? 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Avem. Suntem în colaborare, nu mă supăr. Lucrurile ăstea sunt cunoscute 

domnule Pop pentru că există lege, dumneavoastră citiți foarte bine legile, acuma n- 
ați citit-o? 

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Ba da. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Atunci de ce mă întrebați dacă avem, cum să nu avem, suntem în parteneriat cu 

Poliția animalelor din păcate s-a mai creat o structură la Ministerul de interne și bani 
pentru altele nu există, dar pentru această structură da, mașini, funcții și așa mai 
departe. E frumos în România, pe banii noștri. 

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
La unele obiective avem sume cuprinse pentru supraveghere în timpul 

executării lucrărilor și la execuție avem 0 sume cuprinse. Ce supraveghează? Aici nu 
am înțeles. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Vă rog. 
Dl POP GHEORGHE-IOAN 
De exemplu la 191E avem la Serviciul de supraveghere lucrări, sume cuprinse 

și la execuție în cursul anului avem 0 sumă. Ce supraveghează? 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Am deschis finanțare pentru că pe parcurs poate să apară lucrările și nu putem 

să venim să ne propunem atunci, să ne prindă nepregătiți. Noi în momentul în care 
avem o lucrare deschisă trebuie să avem și supraveghere și atunci am gândit din timp, 
am avut viziune și exact ce spuneți și dumneavoastră, strategie. În momentul în care 
se deschid lucrările noi avem și suma pentru supraveghere ca să fim în legalitate. 

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Se putea și în cursul anului, în fine. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Bine, se putea și în cursul anului. Dacă făceam pe parcursul anului, era de ce 

nu am prevăzut de la început, părerile pot fi diferite domnule Pop. Am vrut să știm de 
la început. 

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Dar eu cred că pun niște întrebări normale, cred eu, mie mi-o părut suspect 0 la 

execuție și la supraveghere sume cuprinse. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Discutăm bugetul, dar dumneavoastră știți foarte bine ce se întâmplă. 
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Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Avem cuprinsă o sumă. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Dacă e în ianuarie, nu-i bine, dacă e în iunie nu-i bine, îi bine cum ziceți 

dumneavoastră. 
Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Acum, să nu mai întreb nimic domnule Președinte?  
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Întrebați lucruri care sunt de interes, ca oamenii să înțeleagă ce vrem de fapt. 

Nu că de ce nu îi în ianuarie, că putem în iunie, domnule, oamenii ce mai înțeleg din 
asta, că se poate oricum? 

Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Nici eu nu am înțeles. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Cum vreți dumneavoastră, vă rog să ziceți, nu vă mai întrerup.  
Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Avem o sumă consistentă cuprinsă la cotizații la ”Țara Silvaniei”, UAT-urile 

vor plăti și ele cotizații sau suma respectivă va fi destulă ca să nu plătească și UAT-
urile cotizații, că totuși este o sumă consistentă? 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Citiți bugetul asociației și o să vedeți. Altă întrebare? Citiți statutul asociației! 
Dl POP GHEORGHE-IOAN 
Acum totuși n-am înțeles, să nu întrebăm nimica, că din buget am întrebat. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Bine. Da, și acuma rezolvăm noi problemele cetățenilor, că se uită mulți la noi, 

vreo 40. Da, am cerut să se televizeze, se televizează și este un lucru foarte bun 
pentru că altfel există demagogia că n-am fi transparenți. S-a terminat și cu acea 
demagogie, a fost un început, totul e ok. Mi-aduc aminte de doamna Souca ce se 
bucura pe hol:”am filmat și nu m-a văzut Dinu”. Nu contează, doamnă, există 
înregistrarea, spuneați pe hol și ați uitat să închideți telefonul, atâta tot, stați liniștită. 
Bine, v-am băgat din nou în scenă.  Perfect, vă mulțumesc pentru grijă. Mi s-a adus la 
cunoștință, că nu vizionez numai lucruri importante. Din fericire am trecut și aia. 

Deci cetățenii, e ok, trebuie să știe, dar dacă noi am aprobat un statut prin care 
s-a stabilit o cotizație și noi avem Consiliul Județean Sălaj o cotizație mai mare așa 
cum avem și la ADI ”ECODES”, asta este, de-a lungul timpului tot așa a funcționat.    
L-ați întrebat și pe domnul Marc când a fost președinte, Dumnezeu să-i dea sănătate, 
de chestiunea asta, sau atunci, nu trebuia să știe cetățenii? Mulțumesc! 

Dl OPRIȘ ALIN 
Domnule Președinte aș avea și eu o întrebare punctuală ca să trecem un pic mai 

departe. La anexa nr. 17 avem achiziții de imobile și aici punctual o să întreb pentru 
Castelul ”WESSELÉNYI” de la Jibou. Valoarea mare a achiziției este trecută pe anul 
2024, oare ne puteți da detalii? Nu se va soluționa procesul în anul acesta? Ce se 
întâmplă? Totuși un termen de judecată a fost emis. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Pot să-i dau cuvântul domnului secretar general pentru că stăpânește mai bine 
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decât mine acest aspect juridic. Eu din ce am citit până acum, din păcate nu am avut o 
sentință favorabilă total, deci s-a anulat doar al doilea contract de vânzare-cumpărare, 
noi am făcut recurs și dumnealui o să vă dea mai multe detalii prin care cerem și 
anularea primului contract pentru că așa cum știți și dumneavoastră Președintele 
Consiliului județean a depus în timp util în 9 zile dreptul de preemțiune, din păcate 
astăzi avem o singură sentință favorabilă, aceea de anulare a celui de-al doilea 
contract. Până acum experiența noastră ne arată că aceste procese pot dura mai mult. 
Noi ne dorim achiziționarea acestui castel pentru că este cel mai mare și cel mai 
frumos castel baroc din Transilvania. Considerăm că ar fi un avantaj pentru județul 
Sălaj să aibă în proprietate un astfel de obiectiv. Pe ce mă bazez când spun acest 
lucru? Știm că există fonduri europene care privesc reabilitarea patrimoniul cultural. 

Deci în momentul în care noi, Consiliul județean am depune un proiect pentru a 
reabilita acest castel pe exercițiul actual financiar automat am atrage surse de bani 
care ar permite modernizarea și reabilitarea castelului și inclusiv o proprietate 
consistentă pentru Județul Sălaj. În plus am fi noi, cei care am gestiona acest obiectiv 
de interes județean, regional și chiar național, pentu că este un castel foarte frumos și 
ar fi încă o piesă în plus la ceea ce înseamnă valoarea patrimonială a județului Sălaj, 
dar nu putem să spunem când se va termina procesul pentru că nu depinde de noi și îl 
rog pe domnul secretar general să vă dea mai multe informații. Vă mulțumesc pentru 
întrebare. 

Dl VLAICU COSMIN-RADU 
Vă mulțumesc, domnule Președinte. Aș vrea să vă informez în plus față de cele 

spuse până acum, că s-a pronunțat o primă sentință la instanța de fond, într-adevăr așa 
cum se spunea, soluția este una de admitere în parte, s-a anulat cel de-al doilea 
contract de vânzare-cumpărare, motiv pentru care noi deja am pregătit calea de atac: 
apelul, sigur că s-ar putea ca și cealaltă parte să facă apel. Vă reamintesc că este o 
cauză civilă, mai sunt două grade de jurisdicție, atât apel cât și recurs și atunci 
lucrurile s-ar putea puțin prelungi, deci așa cum s-a spus de către domnul Președinte, 
nu putem preconiza în ce ritm va merge procesul, ca să spun așa. 

Dl OPRIȘ ALIN 
          Ok. Vă mulțumesc! Și dacă  ne puteți spune vreo două cuvinte și la Parcul 
Industrial, este o achiziție de teren destul de mică ca și sumă anul acesta. Sunt 
probleme cu vânzătorii sau din ce cauză?        

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Noi am stabilit de comun acord o comisie de negociere, nu s-a ajuns încă la un 

acord în ceea ce privește această negociere, o să continuăm, sperăm să avem cât mai 
repede un răspuns ori favorabil ori nefavorabil. Noi, terenul necesar pentru inițierea 
acestui obiectiv îl avem, suntem în lucru și în achiziție acum cu tot ceea ce înseamnă 
realizarea acestui proiect și cu siguranță vom fi beneficiarii acestei investiții, doar 
depinde de proprietarii terenurilor cum va decurge negocierea, nu am vrut să mă 
implic pentru că vreau să fiu în afara acestui fenomen pentru că legea așa prevede. 
Cei din comisie, dacă vor să dea detalii? Dar nu știu dacă e momentul acuma, eu zic 
să finalizeze discuțiile și pe urmă se ne facă o prezentare a activităților dumnealor. Vă 
rog, domnule Demle Alin. 
 Dl DEMLE ALIN 
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 Domnule Președinte am văzut că ați alocat la Sportul de performanță suma de 
42 miliarde aproximativ, aș vrea să fac o recomandare, probabil că în jur de 30 vor 
merge spre echipa de Handbal. Știți că s-a schimbat Legea sportului și 30% trebuie să 
meargă, din sumele alocate, pentru copii și juniori. Recomandarea mea ar fi ca să se 
deschidă în același timp programele de finanțare și pentru seniori și pentru juniori 
pentru că probabil o să faceți două programe diferite nu, sau cum v-ați gândit? 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
 Noi mai avem timp, știți și dumneavoastră că anul competițional începe la 1 
iulie și se termină la 30 iunie, de aceea avem timp să analizăm pentru că încă sunt 
neclarități în ceea ce privește aplicarea acestei legi. Vă supun dumneavoastră așa vă 
propun câteva întrebări retorice. Ce se întâmplă la un club care are pentru 
performanță 2 milioane de euro alocări și automat, conform legii trebuie să mai aloce 
încă 600.000 euro și abia fac rost de 2 milioane. Eu cred că vor mai fi analize și din 
partea ministerului, a Guvernului și vor fi anumite clarificări  privind această lege și 
până în iunie vom ști și noi cum procedăm, tot de comun acord. 

Dl DEMLE ALIN  
 Tocmai în acest sens am făcut și eu recomandarea, trebuie să fim atenți, este 
foarte greu să satisfaci nevoile performanței, dar în același timp și să aloci pentru 
copii și juniori. La ce avem noi cuprinși acolo sportul de performanță foarte puțini se 
încadrează, știți în competițiile naționale și internaționale. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Noi deja am avut câteva programe și m-a bucurat că au întrunit susținerea 

tuturor celor de aici, vedeți că am finanțat, de mult timp se finanțează acea Academie 
de volei, am trecut la finanțarea copiilor și juniorilor în ceea ce înseamnă handbal și 
de băieți și fete. Am încercat prin alocările pe care le-am făcut de aici de la județ să 
ajutăm și fotbalul de masă dar tot spre juniori s-au dus echipamente și așa mai 
departe, dotări pentru desfășurarea acestei activități și sunt convins că o să găsim 
soluții.  

Ce mă bucură pe mine foarte mult, că se pune în discuție această problemă 
națională. Problema care încurajează sportul și mai ales copiii, că altfel vedeți și 
dumneavoastră sunt foarte mulți factori politici, nu dau exemplul nostru că noi am 
fost cumpătați aici în Județul Sălaj, dar sunt foarte mulți care au investit foarte mulți 
bani doar pentru imagine și după cum știm cu toții în fotbal s-au scurs și foarte multe 
fonduri deja, s-au cheltuit cum spunea  domnul Pop bani degeaba. De aceea trebuie să 
acordăm o importanță majoră sectorului juniori pentru că performanțele în viitor vor 
veni doar dacă ne pregătim copiii corespunzător. 

Eu aș vrea pe parcursul timpului să analizăm și să găsim soluții pe acest subiect 
pentru că cel mai important aspect, după părerea mea ar trebui să fie și mentorii, 
antrenorii, profesorii care pregătesc copiii. Am un copil care face 13 ani și practică 
fotbal, m-am mai dus și eu pe la terenurile de tenis, mai aud cum vorbesc antrenorii 
cu copiii. Noi trebuie să ținem toți aproape și să vedem cum găsim soluții să finanțăm 
această activitate a profesorilor de sport și a celor care se ocupă de formarea tinerilor 
că dacă ne uităm, dacă tot suntem la capitolul ăsta mai discutăm puțin. Dacă ne uităm 
mai ales la fotbal vedem că acei jucători care pleacă din România nu fac față în afară 
și aici ține de educația și de mentalitatea lor, de puterea de a se acomoda ne arată de 
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fapt cum au fost pregătiți să se poată acomoda într-o lume civilizată. 
Dl DEMLE ALIN 
Mai pot să intervin și eu aici, aici e factorul continuității, pentru că da, 

investești în copii, în juniori, dar dacă nu au continuitate ”La revedere!” Au ajuns la 
18 ani și ce face? După ce a făcut de la 6 ani, nu știu: volei, sport, merge și se 
angajează strungar, a terminat. Deci nu are continuitate în fotbal sau în sportul 
profesionist. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
 Vedeți, tocmai de aceea noi ne-am propus și am finanțat deja acele cluburi care 
au continuitate: handbal, volei. La handbal și la volei noi am avut performanțe și 
avem echipe care atrag copiii spre acest sport, să sperăm că și la fotbal vom avea mai 
multe echipe cu continuitate și putem face parteneriate între Consiliul județean, 
Primării, Primăria Municipiului Zalău, acolo unde legea ne permite. Primăria Șimleu-
Silvaniei, Primăria Jibou sau alte primării, care desfășoară aceste activități. Până la 
urmă trebuie să gândim pragmatic și integrator, adică să nu risipim bani, ci să facem 
cât mai multe proiecte în comun pentru că dintr-o singură parte nu se pot susține 
performanțele așa cum ne dorim noi, dar împreună cred că am putea. 

Dl DEMLE ALIN 
Bine. Vă mulțumesc! 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Și eu vă mulțumesc. Dacă sunt alte discuții? Vă rog doamna Souca. 
Dna SOUCA VALENTINA-LUCICA 
Apreciez foarte mult faptul că în ultimul timp v-ați cultivat o virtute foarte 

importantă și anume răbdarea. Pe de altă parte am observat că nu a trecut o oră de la 
începerea ședinței și răbdarea v-a fost pusă la încercare, sper că o să-mi acordați 
răbdare și mie pentru intervenția mea și să valorificăm acest aspect în ideea de a nu 
mă întrerupe în timp ce spun. 3 lucruri vreau să spun, când am încheiat vă promit că 
nici nu înregistrez, că este înregistrat și nici n-am să intervin suplimentar. 

Primul aspect se referă la aparatul de specialitate al Consiliului județean, la 
angajați, doresc să le mulțumesc în mod special pentru activitatea care o desfășoară 
pentru faptul că de profesionalismul dânșilor depinde ca tot ceea ce hotărâm noi aici 
să fie în cadrul legal și în spiritul și în litera legii, și vă mulțumesc din suflet,  vă urez 
ca și anul care vine să colaborăm la fel de bine și să aveți o activitate care să vă aducă 
numai satisfacții. 

Al doilea punct, am observat că uneori aveți tendința, domnule Președinte de a 
fi un diriginte cu noi consilierii PSD, un diriginte destul de aspru și chiar aveți 
tendința de a ne corecta atunci când poate în exprimare nu suntem exact pe DEX, 
astfel încât îmi permit să-mi valorific competențele profesionale și să fac referire aici 
la „legislatură”, conform DEX online (nu am alt dicționar pe care să-l folosesc) 
înseamnă: perioadă de timp pentru care este ales sau în care funcționează un organ 
legislativ, „electoral”, conform DEX online, explicația este: privitor la alegeri, în 
vederea alegerilor, iar „legistratură electorală” este o sintagmă care nu există în 
limba română.  

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Mulțumesc, doamna diriginte. 
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Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA 
Iar referitor la al treilea punct și închei, colegii mei au cam epuizat tot ceea ce 

m-am gândit și eu sau poate am avut în vedere referitor la bugetul prezentat la acest 
punct. Prin urmare mi-a mai rămas situația ingrată de a mă referi la unul dintre 
punctele  rămase neatinse, și anume la anexa nr. 21, acolo avem la Acțiuni de 
protocol 37.000 lei „Protocol pentru activități”, ați putea să ne spuneți în ce constă 
aceste cheltuieli de protocol, 37.000 lei? Mult. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Vă rog doamna director, dacă tot ați făcut referire la colegii mei că aveți 

încredere în ei, să vă răspundă. 
Dna MARUȘCA LEONTINA-LUCICA 
Bună ziua! Vă mulțumesc. 
Cheltuieli de protocol înseamnă tot ce se încadrează pe Ordonanța nr. 81/2001, 

Cheltuieli de protocol în cazul evenimentelor cu caracter deosebit, care pot fi 
aprobate prin hotărâre de consiliu. De 1 iunie vor fi activități specifice cu copiii, de 
sfârșitul anului, deci toate care sunt enumerate acolo vor fi doar cheltuieli de protocol 
în limită maximă. Pot fi și sub această limită. 

Dna SOUCA VALENTINA-LUCICA 
Mulțumim, mulțumesc mult. Poate că nu ar fi rău ca pe viitor să detaliem 

măcar ca exemplificări aceste lucruri, nu pentru noi (noi știm și vă garantăm că în 
general ne informăm și cunoaștem legea) pentru cei care sunt în spatele nostru ca 
aleși locali. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdare domnule Președinte. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Și eu vă mulțumesc doamna dirigintă și vă spun că noi suntem aleșii locali, dar 

vedeți că sub impulsul emoțiilor care se nasc în această sală, că nu numai din emoții 
pozitive putem să creștem, mai facem câte o greșeală, da, dar nu repetăm, ne asumăm 
și băgăm la cap. Mulțumim celui care ne atrage atenția. 

 Da, puteți să interveniți domnule Panie. 
Dl PANIE SEGIU 
Doar o mică completare la ceea ce a spus colega mea, ea făcea referire la 

punctul 20 din anexa 21 la suma de 37.000 lei pentru nu știu ce activitate deosebită 
poate fi asta doamna Marușca? 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Dar ați întrebat când ați fost vicepreședinte ce buget ați avut la protocol? 
Dl PANIE SEGIU 
Numai puțin, domnule Președinte, nu am terminat completarea, ca să nu 

răspund și eu cum mi-a răspuns președintele comisiei, dar încerc să mă abțin totuși ca 
să păstrăm un dialog civilizat. Mulțumesc, vreau să finalizez. Este vorba de 
activitatea de prezentare a activității Consiliului județean pe anul 2023, acordarea de 
distincții și premii unor membrii ai comunității sălăjene în domeniul cultural și 
sportiv. Deci despre asta era vorba, 37.000, nu știu dacă e mare sau puțin, o să vedem. 
M-aș bucura să avem suficiente personalități ca să poată fi premiate pentru activitățile 
lor benefice comunității sălăjene. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Alte discuții dacă mai sunt? Putem să o ținem până mâine, văd că ne înțelegem 
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bine și asta este îmbucurător, dar totuși trebuie să avem o limită  de timp și să 
revenim la proiectele noastre. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot 
proiectul de hotărâre. 

* 
 Supun la vot proiectul de hotărâre, prima dată pe articole şi apoi în ansamblu: 

* 
 Supun la vot ART. 1 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

   
 Supun la vot ART. 2 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 3 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului Județ 
- ean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 4 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 5 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 6 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
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- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 7 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 8 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 9 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot ART. 10 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

  
 Supun la vot ART. 11 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

  
 Supun la vot ART. 12 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 
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 Supun la vot ART. 13 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023, şi estimări pentru anii 2024-2026. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 7 

* 
 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Vă mulțumesc foarte mult și pentru dezbateri și pentru responsabilitatea 

dumneavoastră pentru tot concursul pe care îl dați dezvoltării acestui județ, nu spun 
din complezență, o spun pentru că vă văd pe fiecare dornici să progresăm și 
întotdeauna cu mențiuni clare în ceea ce privește responsabilitatea pe care trebuie să o 
avem asupra hotărârilor noastre. Vă mulțumesc încă o dată și să dea Dumnezeu să 
realizăm mai mult decât ne-am propus și în acest an. Da, vă mulțumim pentru undă.  

 
* 

*  * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău, îl invit pe dl consilier PAPP ZSOLT-LÁSZLÓ să 
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
Dl PAPP ZSOLT- LÁSZLÓ 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
 
                                                               * 
Domnul vicepreședinte Szilágyi Róbert-István 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.  

* 
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Dl. DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt. 
                                                     * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 16 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? 10 consilieri județeni: Irimiea Anca-Manuela PSD, Panie Sergiu 

PSD, Pop Gheorghe-Ioan PSD, Demle Alin PSD, Borna Mihai-Alexandru 
PSD, Opriș Alin-Florin PSD, Souca Valentina-Lucia PSD, Forț Corina PSD, 
Ardelean Gheorghe PSD, Costinaș Ovidiu PSD. 

- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 17 voturi “pentru”, 10 voturi ”împotrivă” a fost adoptat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2023 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 8 

* 
*  * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2022 stabilite 
prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-
2022, îl invit pe dl consilier COSTINAȘ  OVIDIU  să prezinte raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate.     

* 
Dl COSTINAȘ  OVIDIU   
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
 
                                                               * 
Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 
                                                     * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2022 stabilite 
prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-
2022. 
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* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 9 

* 
*  * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte 
din Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire 
a instituţionalizării la nivelul județului Sălaj, il invit pe dl consilier CHENDE 
IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.     

 
* 

Dl CHENDE IOAN 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    

 
                                                               * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Fac precizarea că proiectul de hotărâre, se adoptă cu votul secret al membrilor 

consiliului.  
Propun ca reprezentantul Consiliului Județean în acest comitet pe doamna Pop 

Letiția. 
Dacă mai sunt și alte propuneri? 
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după 

parcurgerea ordinii de zi. 
 

* 
*           * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte 
din Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj, o invit pe dna consilier IRIMIEA   ANCA 
-MANUELA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate. 

* 
Dna IRIMIEA ANCA -MANUELA 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    

     
                                                               * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Fac precizarea că proiectul de hotărâre, se adoptă cu votul secret al membrilor 

consiliului.  
Propun ca reprezentantul Consiliului Județean în această comisie pe doamna 

Buhățel Anca-Raluca.  
Dacă mai sunt și alte propuneri? 
Dl PANIE SERGIU 
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Nu am o propunere, am o întrebare. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Întrebați-mă. 
Dl PANIE SERGIU 
Câți copii cu CES sunt în Județul Sălaj în momentul acesta, dacă nu se știe 

astăzi și pentru data viitoare, nu-i nici o problemă. Mulțumesc. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă rog.   
Dl VLAICU COSMIN-RADU 
Ca unul care am activat în această comisie până curând și mi-a expirat numărul 

de mandate acolo: nu vă pot da un răspuns pentru că acest număr este în continuă 
mișcare, dar până la ședința următoare stabilim o anumită dată de referință și vă 
putem da detaliile. Copii cu CES înseamnă atât copii integrați în învățământul de 
masă cât și copii integrați în învățământul special, deci numărul lor este într-o 
continuă mișcare. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă sunt alte întrebări? Nu sunt. 
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după 

parcurgerea ordinii de zi. 
* 

*  * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în 
judeţul Sălaj în anul şcolar 2023-2024, 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? 
                                                      * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                         *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul 
Sălaj în anul şcolar 2023-2024. 

* 
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Se adoptă Hotărârea Nr. 12 
* 

*  * 
Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU 
13. La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Sălaj, îl invit pe dl consilier ARDELEAN GHEORGHE să prezinte raportul de 
avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
Dl ARDELEAN GHEORGHE 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
 
                                                               * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 
                                                     * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 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. 13 
* 

*  * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
14. La punctul 14 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 POP GHEORGHE-IOAN să prezinte raportul de 
avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
Dna POP GHEORGHE-IOAN 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
 
                                                               * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 
                                                      * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
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- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 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. 14 
* 

*  * 
Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU 
15. La punctul 15 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de 
interes județean, îl invit pe dl consilier ARDELEAN COSMIN-VASILE să 
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.     

* 
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE  
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
                                                              * 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 
                                                     * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 15 

* 
*  * 

 
Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU 
16. La punctul 16 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind 

prelungirea duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul 
Zalău, str. Unirii, nr. 7, aparţinând domeniului public al Județului Sălaj, o invit pe 
dna consilier SOUCA VALENTINA- LUCIA să prezinte raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate.     

* 
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Dna SOUCA VALENTINA- LUCIA 
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.    
 

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 
Dl PANIE SERGIU 
Nu am o întrebare, am o sugestie, domnule Președinte către domnul secretar 

general. Poate ar fi bine să verificăm adresa administrativă dacă a rămas și este 
corectă. Datorită faptului că denumirea străzii sau lungimea tronsonului străzilor care 
s-au delimitat în centrul orașului, s-au modificat, s-au actualizat și ar trebui să vedem, 
să verificăm dacă coincide adresa administrativă cu adresa din strada care astăzi 
există.  

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Eu sper că s-a făcut această analiză pentru că altfel noi nu putem adopta un 

proiect de hotărâre cu o adresă care nu există. Eu întreb pe cei din Direcția 
Patrimoniu care s-au ocupat de acest lucru să ne spună. Vă rog, domnule director 
Labo. 

Dl LABO DOREL 
Bună ziua tuturor! Strada Simion Oros începe de la blocul unde este acum 

Inspectoratul Școlar înspre 22 Decembrie,deci strada Unirii este continuă și se duce 
prin spatele Prefecturii, iar clădirea noastră este cu intrarea de pe strada Unirii. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Da, mă bucur că doamna Valentina ne-a spus că are încredere în aparatul de 

specialitate. 
Da, vă mulțumesc! 
                                                     * 

 Supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 

Județean Sălaj. 
- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

prelungirea duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, 
str. Unirii, nr. 7, aparţinând domeniul public al Județului Sălaj. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 16 

* 
*  * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
17. La punctul 17 al ordinii de zi, completată, respectiv la Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat realizarea proiectului de 
dezvoltare și administrare a unui ”Cloud regional în regiunea de Nord – Vest”, 
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finanțat prin Programul Operațional Nord – Vest 2021-2027, 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 DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? 
Dl PANIE SERGIU 
Câteva explicații ar trebui date privind proiectul acesta, nu cred că se cunoaște 

foarte bine ceea ce înseamnă un Cloud și atunci poate cineva să facă câteva precizări 
punctuale. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Se consideră necesar și se face în toată țară la nivel de fiecare regine se face un 

Cloud, monitorizarea datelor. S-a făcut o propunere la nivelul celor 6 Președinți de 
Consilii județene, au fost mai multe propuneri, s-a votat și ni s-a propus în forma 
aceasta un parteneriat pentru a se putea realiza acest proiect. La nivel de regiune se 
dorește o descentralizare a ceea ce înseamnă activitatea de ADR Nord-Vest, fiecare 
județ să beneficieze de anumite agenții regionale. În acest moment acest Cloud s-a 
propus a se realiza la Bistrița- Năsăud. Toată investiția este în jur de 30.000.000 euro, 
dar este gestionată de instituțiile statului, adică STS și Guvernul României, se 
hotărăște doar locația unde se desfășoară acest proiect, unde se realizează acest 
proiect mai bine zis și noi pentru asta trebuie să aprobăm acest acord de parteneriat. 
Dacă sunt alte întrebări? Nu sunt. 

                                                     * 
 Supun la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului 
Județean Sălaj. 

- Împotrivă? Nu sunt. 
- Abţineri? Nu sunt. 
- Mulțumesc! 

                                                                        *  
Cu un număr de 28 voturi “pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Acordului de parteneriat realizarea proiectului de dezvoltare și administrare 
a unui ”Cloud regional în regiunea de Nord – Vest”, finanțat prin Programul 
Operațional Nord – Vest 2021-2027. 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 17 

* 
*  * 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Aș vrea să vă fac o propunere sau să vă supun atenției acest aspect, dacă s-ar 

putea, am avut o discuție cu domnul secretar general să renunțăm la această 
prezentare a raportului de avizare pe care o facem, „comisiile întrunite ieri”, îmi mai  
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aduc aminte din istorie, cum unii le mai înfloreau ca să arate  ce discurs au. Noi știm 
că se întrunesc comisiile de avizare cu o zi dinainte, putem să transmitem prin 
domnul secretar general dacă sunt îndeplinite condițiile legale sau nu. Cum 
considerați dumneavoastră, oricum ne cunoaștem și nu cred că este un aspect care să 
ne ridice sus sau nu, tot spunem:„comisia întrunită ieri”, pierdem timp, părerea mea. 

Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA 
Personal sunt de acord. 
Dl VLAICU COSMIN-RADU 
Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție? 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă rog domnule secretar general. 
Dl VLAICU COSMIN-RADU 
Nu aș vrea să înțeleagă greșit: propunerea domnului Președinte se referă la 

scurtarea acestei prezentări. Știți că noi asta am discutat în final. Deci avizul trebuie 
prezentat, dar nu mai citim modalitatea extinsă, se poate spune: aviz favorabil sau 
nefavorabil.  

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Noi nu putem? Se scrie în Codul Administrativ, domnule secretar general? Nu 

mai țin minte exact ce mi-ați spus. Trebuie să menționăm sau putem să menționăm la 
începutul ședinței că toate proiectele de hotărâre au întrunit condițiile, au aviz 
favorabil? 

Dl VLAICU COSMIN-RADU 
Corect este, la fiecare proiect comisia prin președintele său să spună: aviz 

favorabil sau nefavorabil, deci trebuie, doar putem renunța la forma aceasta lungă. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Am încredere în dumneavoastră, domnule secretar general. 
Dl PANIE SERGIU 
Domnule Președinte, este corectă propunerea dumneavoastră de a fi mai 

eficienți dar pentru toți consilierii județeni în primul rând și pentru opinia publică 
cred că este extrem de important cel puțin dacă se menționează acest aspect: comisia 
avizează pozitiv sau avizează negativ proiectul de hotărâre, este suficient, eu cred că 
este un aspect extrem important. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Bine, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă sunt alte opinii? 
Deci dacă acceptați nu trebuie să consemnăm, nu trebuie să votăm. De la 

ședința următoarea o să-l întreb pe președintele comisiei dacă are, aviz da sau ba. Vă 
mulțumesc tare mult. 

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj 

nr. 32/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, numărarea 
voturilor se realizează de secretarul general al judeţului, cu participarea a 3 (trei) 
consilieri judeţeni desemnaţi ad-hoc. 

Vă rog să vă exprimați opinia cu privire la menținerea propunerilor din 
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ședințele anterioare de desemnare a celor 3 consilieri judeţeni care să asigure 
verificarea procedurii de vot şi numărarea voturilor, respectiv reconfirmarea domnilor 
Chende Ioan, Papp Zsolt-László şi Pop Gheorghe – Ioan. 

* 
 Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 

Potrivit dispoziţiilor legale de exprimare a votului secret se impun 
următoarele precizări: 

 Modalitatea de vot este prin înscrierea „DA” sau „NU” în dreptul 
candidatului pentru care se optează, în coloana „OPŢIUNEA”. 

 Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a mai multor candidaţi decât limita 
înscrisă în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de vot. 

 Neînscrierea cuvântului „DA” în dreptul numărului de candidaţi înscris în 
fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de vot. 

* 
Nu mai trebuie să-l rog să fie distribuite buletinele de vot că deja se face și nu 

trebuie să mai îndemn să procedați la verificare pentru că încă nu ați votat. Și aici. 
vreau să vă întreb, domnule secretar general, dacă mai trebuie să citesc tote aceste 
chestiuni la fiecare ședință? 

Dl VLAICU COSMIN-RADU 
Putem să-l prescurtăm. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă mulțumesc. Deja avem experiență, știm, să nu tot citesc și oamenii se 

plictisesc deja. 
Vă rog, după adunarea buletinelor de vot să treceți la numărare. Domnule Pop, 

aveți ceva la diverse, să vă așteptăm, sau noi mai putem discuta în lipsa 
dumneavoastră? 

Dl POP GHEORGHE- 
Vreau să întreb dacă mai pot să ridic probleme? 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Bineînțeles domnule Pop, să vă dea Dumnezeu sănătate.  

* 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
18. Diverse 
Dacă aveți ceva de discutat vă rog frumos putem să o facem. Vă rog doamna 

Irimiea. 
 
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA 
Aș avea o întrebare, cred că mă adresez, de aia o să mă uit în dreptul doamnei 

manager al Spitalului Județean. 
Secția de psihiatrie acuți, am văzut că s-a mutat lângă mine cu trei case mai jos. 

Sper că este pentru o perioadă de timp scurtă. Într-adevăr știu că clădirea trebuie 
reabilitată, probabil chiar reconstruită și da, sunt de acord cu asta atâta timp cât nu 
va pune în pericol familia mea, chiar. Având în vedere că este cu 3 case mai jos, 
având în vedere că oamenii ăia nu au curte, având în vedere că până acum bolnavii 
erau îngrădiți așa cum știm cu toții că aveau o curte bine delimitată, dar și anumite 
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condiții. Nu știu dacă știți cu toții unde se mută secția de psihiatrie acuți, mă rog, 
sper că pe o perioadă limitată de timp. Salvările vor veni și intrarea se va face direct 
din stradă, de pe Gheorghe Doja, curte nu există. Deci mie ca și vecin,să zic așa, nu-
mi rămâne decât să-mi ridic un gard mai înalt. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Doamna manager, pot să răspund și eu, dar prefer să răspundeți 

dumneavoastră. Fac o singură precizare, de acest aspect se ocupă Direcția de 
Sănătate  Publică a Județului Sălaj, nu noi Consiliul județean, nici Spitalul Județean 
nu are de reglementat acest aspect. Noi avem de reabilitat și efectuat activitatea 
corespunzătoare medicală, cei de la DSP sunt în drept să spună dacă întrunesc 
condiții, dacă nu întrunesc condiții și așa mai departe. Dar, o rog pe doamna 
manager să vă răspundă dumneaei. 

Dna RODICA   ALBERT 
Da sigur, vă răspund cu drag. Secția de Psihiatrie, avem și acuți și cronici, nu 

este doar o secție de acuți, nu s-a mutat este în curs de amenajare a acestui spațiu 
despre care dumneavoastră vorbiți, dar am fost obligați să facem o relocare într-un 
spațiu pe care noi nu l-am deținut. Prin urmare, de anul trecut, cred că din mai, am 
încercat și am căutat spații, nu s-au găsit. În privința condițiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească o secție de psihiatrie cu siguranță vreau să vă spun că avem din partea 
DSP-lui aviz favorabil pentru a o reloca acolo. Am avut și posibilitatea sau varianta 
de a renunța și a închide provizoriu până se termină construcția respectivă, această 
secție. Aș vrea să vă reamintesc sau să vă spun celor care nu știți că din păcate la 
nivelul județului nu mai există o astfel de specialitate în alte spitale ale județului. 
Deci suntem obligați oarecum să asigurăm acest serviciu foarte important. Acum 
doamna doctor vis-a-vis de faptul că considerați că vă este pusă viața sau nu știu ce  
în pericol, vreau să știți că în acea secție serviciile sunt acordate de asistenți 
medicali, infirmieri, brancardieri și medici. Până la urmă condițiile de siguranță vă 
dați seama că trebuie să existe și pentru ei. 

Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA 
Este mult spus că îmi pune viața în pericol și întrebarea mea a fost una foarte 

clară. Dacă este pentru o perioadă de timp? Și mi-ar plăcea să știu exact perioada de 
timp. 

Dna RODICA  ALBERT 
Acum exact perioada de timp eu nu pot să vă spun cu siguranță, noi am făcut 

contract pe un an de zile. A fost o licitație deschisă și să știți că nu am ales și nu am 
mers și am căutat locația și am spus că încheiem contractul cu acea persoană 
juridică. Noi am avut o licitație, din păcate nu s-a prezentat, am avut o singură 
ofertă. Să găsești un spațiu cu destinația  pentru astfel de secții este greu, și să știți 
că există o curte, noi nu o să ne mutăm acolo până când nu o să fie împrejmuită, este 
una dintre condițiile pe care noi le-am pus în caietul de sarcini și sunt mai multe 
condiții pe care noi le-am propus în caietul de sarcini și ne vom muta doar în 
momentul în care toate condițiile vor fi îndeplinite. 

Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA 
M-am liniștit, se face gardul. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
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Referitor la timpul în care va funcționa această secție acolo, dacă va funcționa, 
prima dată trebuie îndeplinite condițiile din caietul de sarcini. Vreau să vă spun că 
noi Consiliul județean prin votul dumneavoastră am aprobat indicatorii tehnico-
economici la modernizarea secție de psihiatrie. Tot la nivelul Consiliului județean 
avem un proiect matur, adică avem un câștigător al executării acestei lucrări, acest 
proiect este inclus pe lista sinteză a CNI-lui dar vedem foarte clar cum se mișcă 
lucrările pe CNI. Primarii sunt duși cu zăhărelul ca să nu zic cu  vorba de la o zi la 
alta, nu există fonduri care să ne permită să sperăm că putem începe, noi puteam să 
începem anul trecut lucrările. Important este că ne-am gândit cum am putea să 
realizăm acest lucru și avem un orizont de timp până în această vară, când Guvernul 
României va avea un credit de la Banca Europenă de Investiții, prin care se ni aloce 
și nouă sumele necesare să începem lucrările la secția de psihiatrie. Avem un 
constructor serios, sperăm, cât mai repede să putem să terminăm acolo lucrările și să 
fim astfel în siguranță cu toții, în primul rând pentru serviciile medicale, care 
credem noi că vor avea un alt nivel prin reabilitarea secției. Vă mulțumesc, doamna 
doctor. Nu știu timpul, nu avem cum să povestim ce nu știu. 

Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA 
Aveți dreptate, din surse sigure știu, era maxim nevoie să se reconstruiască 

acea clădire. 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Nu se reconstruiește se reabilitează și se construiește lângă.  
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA 
Mă rog, avea niște probleme majore. 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Așa este. Este o sumă foarte mare, o sumă care depășește în indicatorii tehnico-

economici 36 milioane de lei, gândindu-ne acum la scumpirea materialelor cu 
siguranță va crește valoarea acestui obiectiv, va trece de 40 și ceva de milioane și prin 
CNI din păcate nu se alocă asemenea sume, nu vreau să intru în discuții politice că 
nu-și au rostul pentru că vinovații noștri sunt vinovații tuturor din păcate. Și asta este 
România, aici trăim și trebuie să facem față tuturor provocărilor și să găsim soluții 
care depind de noi și să mergem înainte, asta încercăm. Vă mulțumesc. Dacă sunt alte 
discuții la diverse? 

Dl OLAR NICOLAE 
Aș avea eu o foarte scurtă intervenție și în primul rând aș vrea să salut domnule 

Președinte demersul dumneavoastră și mă refer la semnarea acelei scrisori prin care 
împreună cu alți Președinți de Consilii județene ați arătat problemele de pe 
Autostrada Transilvania, în speță  porțiunea care ne interesează pe noi sălăjenii. 
Scrisoarea trimisă factorilor de decizie la București, dar cred că trebuie făcute 
demersuri și presiuni mai mari ținând cont mai ales de faptul că în județul nostru 
avem toate cele 3 partide aflate la guvernare. E un apel al nostru către toate forțele 
politice din Sălaj. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Da, vă mulțumesc. Nu am nimic de comentat pe acest subiect pentru că nu 

depinde de noi, dar noi tragem semnale de alarmă și mă bucur că această clasă 
politică actuală, sper, vorbesc de liderii județeni, sunt oameni maturi, oameni care au 
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demonstrat de-a lungul timpului că știu să administreze județele pe care le păstoresc. 
Vedem că ne putem coagula indiferent de apartenența la un partid sau la altul și a 
trage semnale de alarmă și a insista să realizeze obiective care țin de dezvoltarea 
noastră regională. Trebuie să schimbăm paradigma și să vedem în viitor așa cum se 
mai spune că noi nu mai suntem în concurență cu alte județe, noi suntem în 
concurență, Regiunea de Nord-Vest cu alte regiuni din țară și mai ales cu  regiuni din 
străinătate. Viitorul ne arată că va fi o Europă unită, să sperăm cât mai repede că 
fiecare membru al UE, mă refer la Guverne și state vor respecta drepturile celorlalte 
state, sub acest aspect putem discuta mult, dar nu vreau să intru în alte detalii. Sperăm 
să avem câștig de cauză și această autostradă vitală pentru întreaga Românie să se 
realizeze. Întâmpător majoritatea kilometrilor în discuție sunt pe teritoriul județului 
Sălaj, mai este și partea de la Bihor pentru că acest culoar trebuie să fie făcut de la un  
capăt la altul și să mai deschidă încă o poartă spre UE și spre Țările vecine nouă. Asta 
pentru a avea costuri mai mici la transport, predictibilitate și așa mai departe. Să 
sperăm că vom avea câștig de cauză, noi depunem eforturile care depind de noi. 

Dl PANIE SERGIU 
Domnule Președinte o mică completare la acest subiect. Vreau să vă informez 

pe această cale și să asigur și pe colegul nostru că lucrările la această autostradă 
continuă. De ce? Pentru că în cadrul Oficiului de Cadastru și nu numai, în cadrul 
nostru cooperatorii care identifică și măsoară terenurile se lucrează intens la Planurile 
parcelare și la identificarea proprietăților care sunt suprapuse cu culoarul autostrăzii 
ca să poate fi eliberate în timp util deciziile de expropriere pentru proprietarii 
respectivi și ulterior să poată fi înaintate documentațiile de achiziție și de obținerea 
autorizațiilor de construire, deci ele sunt într-un ritm accelerat în acest moment și cu 
siguranță în perioada următoare vor fi finalizate. Mulțumesc. 

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Mulțumesc frumos, este o veste foarte bună, e bine că știm și noi astfel de 

lucruri și mai putem răspunde, pentru că ne întreabă foarte mulți și nu știm unde să 
întrebăm. 

DL ARDELEAN COSMIN-VASILE 
Dacă îmi permiteți aș avea și eu o intervenție, profit de prezența domnului 

director de la S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, și revin cu o 
solicitare mai veche, respectiv în ceea ce privește drumul județean DJ 108R, consider 
că acolo ar trebui o semnalizare mult mai adecvată pentru porțiunea surpată, repet 
este o solicitare mai veche, dar porțiunea respectivă este poziționată într-o pădure iar 
vizibilitatea în special pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile este 
destul de scăzută. În consecință revin cu această solicitare să existe o semnalizare mai 
adecvată până va fi reabilitat tronsonul respectiv de drum. 

 
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU 
Da. Vă mulțumim. Luăm în considerare această dorința a dumneavoastră și de 

fapt e o normalitate, domnul Labo și domnul Emeric sunt aici și aud și dumnealor și 
sperăm că în cel mai scurt timp să remediem astfel de probleme.  

Mulțumesc, rog pe domnul secretar general al județului Cosmin Radu Vlaicu, 
pentru a prezenta rezultatul votului. 
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* 
Dl COSMIN RADU VLAICU, prezintă rezultatul votului: 
 
Acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" 

domnului Octavian Lazăr-Cosma. 
- Domnul Octavian Lazăr-Cosma – a obținut - 28 voturi ”pentru”, 0 voturi 

”împotrivă”, 0 voturi ”nule”; 
* 

Se adoptă Hotărârea Nr. 1 
* 

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte 
din Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a 
instituţionalizării la nivelul județului Sălaj. 

- Doamna Pop Letiția – a obținut - 28 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 
voturi ”nule”; 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 10 

* 
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte 

din Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj. 

- Doamna Buhățel Anca Raluca– a obținut - 28 voturi ”pentru”, 0 voturi 
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”; 

* 
Se adoptă Hotărârea Nr. 11 

* 
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU 
Vă mulțumesc foarte mult, n-am să mai menționez pe fiecare, mă bucur că a 

fost în unanimitate pentru cele trei propuneri. Nemaifiind alte puncte înscrise pe 
ordinea de zi, declar închise lucrările şedinţei de azi, rugându-vă să rămâneți pentru 
ședința AGA pentu S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău. 
 
 
    PREȘEDINTE, 

                SECRETARUL GENERAL    
Dinu Iancu  - Sălăjanu                                      AL JUDEȚULUI, 

      
                  Dr. Cosmin – Radu Vlaicu 

 
 
 
 
 
Consilier juridic: 
Seres Judith-Réka-  1 ex 

 
 


