ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 13123 din 27.07.2022
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 27 iulie 2022
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU,
Stimaţi colegi,
Doamnelor şi domnilor.
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit.a) coroborate cu cele ale
art.182 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 172 din
21.07.2022, 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 28 consilieri, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj, absenți fiind domnul Chende Ioan și domnul Zaharia Marcel-Claudiu.
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
30.06.2022, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al ședinței
ordinare din data de 30.06.2022.
*
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
*
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu 29 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI:
1

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi
dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului
județean, pe semestrul I 2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj Petrindu - Tămașa - Cuzăplac - Almașu - Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 37+616”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A:
Bogdana - Buciumi - Agrij - Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551“.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea bugetului Programului de finanțare
”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj,
aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția
Copilului Sălaj.
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică unui imobil,
compus din construcție şi teren aferent, situat în orașul Cehu Silvaniei, strada Dózsa György
nr. 97/A, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din
28 octombrie 2019 privind darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str.
Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj,
Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea și Muzeul Județean de Istorie
și Artă Zalău pentru organizarea și funcționarea Casei Memoriale Iuliu Maniu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea
programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat de juniori, înfiinţate pe raza
unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial,
deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul programului de
finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului
Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de
performanţă desfăşurate de asociațiile județene pe ramură sportivă în anul competiţional
2022-2023.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
16. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare
Bădăcin în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35
din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale
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serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.
107 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale
serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.
19. Diverse.

*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I
2022, îl invit pe dl. consilier OPRIŞ 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? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I
2022.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 85
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu - Tămașa Cuzăplac - Almașu - Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 - 37+616”, îl invit
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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? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac Almașu - Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 - 37+616”.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 86
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551“, îl invit pe dl. consilier
BORNA MIHAI-BOGDAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl BORNA MIHAI-BOGDAN
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? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
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- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551“.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 87
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea bugetului Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice,
de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată
a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, 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
Vă mulțumesc! Așa cum ați văzut și în Raportul de specialitate a fost alocată
inițial o anumită sumă, datorită proiectelor care au fost depuse și datorită faptului că
aceste proiecte cu adevărat sunt benefice pentru monumentele istorice, pentru
obiectivele pe care ne propunem să le sprijinim într-u a fi puse în siguranță am decis
să suplimentăm această sumă. Dacă dumneavoastră aveți ceva de obiectat sau ceva de
spus? Vă rog să o faceți.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea bugetului Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de
pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a
persoanelor fizice sau juridice de drept privat”.
*
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Se adoptă Hotărârea Nr. 88
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier SOJKA
ATILA -IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl SOJKA ATILA-IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Poftiți domnule consilier.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc domnule Președinte. La art.1 pct.b.1, la majorarea cu suma de
44,00 mii lei pentru alocarea privind activitățile de neutralizare a subproduselor de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Mai știm ceva? S-a
întâmplat ceva? Avem posibilitatea să achiziționăm serviciile respective? Știm că
acolo există acea problemă care să persiste. Și aș vrea să întreb dacă s-a rezolvat atâta
timp cât o bugetăm?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Noi o bugetăm după cum știți și dumneavoastră pentru că suma este bugetată
de la bugetul de stat al României. Din păcate sumele întotdeauna au fost insuficiente,
posibilitatea de achiziție există, din păcate nu există oameni care să se prezinte la
licitație, pentru că sumele, spun privații sunt insuficiente. Atâta vreme cât noi nu
avem pe raza județului nostru, sumele sunt insuficiente dar noi trebuie să punem la
acel punct bugetul, pentru că pentru asta primim, cu această destinație banii de la
bugetul de stat, și de aceea facem majorarea.
Alte intervenții dacă sunt? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
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Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 89
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sălaj, o invit pe dna.
consilier IRIMIEA ANCA-MANUELA să prezinte raportul de avizare al comisiei
de specialitate.
*
Dl IRIMIEA ANCA-MANUELA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al membrilor
consiliului.
Vă rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
parcurgerea ordinii de zi.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
concesionarea prin licitație publică unui imobil, compus din construcție şi teren
aferent, situat în orașul Cehu Silvaniei, strada Dózsa György nr. 97/A, aflat în
domeniul public al Judeţului Sălaj, îl invit pe dl. consilier PAPP ZSOLTLÁSZLÓ să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl PAPP ZSOLT-LÁSZLÓ
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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Vă mulțumesc. Fac precizarea că art.5 alin.(1) al proiectului de hotărâre,
respectiv componenţa comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii
contractului de concesiune, se adoptă cu votul secret al membrilor consiliului.
Vă rog să faceți propuneri. Mi-ar face plăcere să știu că sunt reprezentate toate
partidele politice aflate în componența Consiliului județean în această comisie, așa că
pentru transparență vă rog frumos să faceți propuneri pentru membru titular și
membru supleant.
Vă rog domnule vicepreședinte.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Din partea grupului PNL îl propun ca membru titular pe domnul Chende Ioan,
care deși nu este prezent, acceptă această nominalizare, iar ca membru supleant pe
colega noastră Crișan Mariana – Dana.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă rog domnule vicepreședinte.
Dl SZILÁGYI ISTVÁN-RÓBERT
Din partea grupului UDMR îl propun ca membru titular pe domnul Moni
Sándor, iar ca membru supleant pe domnul consilier Vincze Ioan.
Dl PANIE SEGIU
Din partea grupului PSD îl propun ca membru titular pe domnul Pop
Gheorghe-Ioan, iar ca membru supleant pe domnul consilier Ardelean Gheorghe.
DL ARDELEAN COSMIN-VASILE
Din partea USR PLUS îl propun ca membru titular pe domnul Olar Nicolae, iar
ca membru supleant subsemnatul (dl Ardelean Cosmin-Vasile).
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
parcurgerea ordinii de zi.
Dl PANIE SEGIU
Am ceva de întrebat.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Imediat.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu mențiunea că pentru adoptarea art.1,
art.2, art.3, art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) ale proiectului de hotărâre este necesar votul a
2/3 din numărul consilierilor.
Vă rog acuma să faceți obsevații.
Dl PANIE SEGIU
Pentru imobilul specificat și cuprins în acest proiect a fost un agent economic,
o firmă, la care s-a reziliat contractul de concesiune, care sunt motivele de reziliere?
Și vreau să întreb dacă acest antreprenor-societate comercială a investit acolo ceva în
spațiul respectiv? Dacă cunoașteți lucrul acesta?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnul Dorel Labo, directorul de la patrimoniu vă rog să dați explicații.
Dl LABO DOREL
Motivul pentru care a fost reziliat acel contract este faptul că firma respectivă a
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intrat în insolvență cu ani în urmă, eu am găsit situația cu insolvența pe rol. Da, firma
respectivă a investit acolo înainte vreme. Din păcate dacă lăsăm lucrurile așa, o să se
deterioreze investițiile respective.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? Nu sunt
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu mențiunile făcute.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, au fost adoptate art.1, art.2, art.3, art.4,
art.5 alin.(2) și art.(6) ale proiectului de hotărâre privind concesionarea prin licitație
publică unui imobil, compus din construcție şi teren aferent, situat în orașul Cehu
Silvaniei, strada Dózsa György nr. 97/A, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind
darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa”
Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1,
aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, o invit pe dna. consilier SIMONFI
MARIA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă mulțumesc. Așa cum ați putut să vedeți și în acea hartă care prezintă spațiul
pe care vrem să-l punem la dispoziția Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
,,Speranţa” Zalău, se amenajează un spațiu de joacă în perimetru școlii de pe
Salcâmilor, pentru a da posibilitatea desfășurării în bune condiții a activității acestui
centru școlar. Până acuma copiii nu aveau unde să iasă ca să-și desfășoară activitățiile
în aer liber de aceea am amenajat acel spațiu care va fi corespunzător din toate
punctele de vedere pentru a sprijini activitatea și pe viitor. Vă menționez că numărul
copiilor care beneficiază de acest centru este în creștere. Din fericire și în România
oamenii nu mai ascund copiii cu probleme și încearcă să se integreze, părinții au mai
mult curaj și îi felicit și pe această cale și îi îndemn ca toți copiii, indiferent de
problemele cu care se confruntă, să fie incluși în societate pentru că noi deja cred că
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avem maturitate ca și comunitate și ca societate să respectăm acești copii și să ne
comportăm astfel încât să-i încurajăm să-și trăiască viața cu toate problemele pe care
le au.
Dacă dumneavoastră aveți de adăugat ceva vă rog să o faceți.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu mențiunile făcute.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind
darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a
unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în
domeniul public al Judeţului Sălaj.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 92
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj, Episcopia Română Unită
cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea și Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
pentru organizarea și funcționarea Casei Memoriale Iuliu Maniu, îl invit pe dl.
consilier IEPURE IOAN-VIOREL să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
IEPURE IOAN-VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Vă rog domnule consilier.
Dl DEMLE ALIN
Domnule Președinte, am văzut că în cadrul acestui acord probabil o să fie
nevoie de detașarea sau angajarea unei persoane care să lucreze strict la Casa
Memorială Iuliu Maniu, asta era întrebarea mea, am întrebat și în comisie nu mi s-a
răspuns, nu se știa dacă va fi detașat un angajat de aici sau se va face o altă angajare
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strict pentru casa memorială.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Foarte bună întrebarea dumneavoastră. În primul rând trebuie să pornim de la
faptul că am avut personalități în acest județ de-a lungul timpului care ne-au marcat și
nouă viața prin facerile lor de atunci. Iuliu Maniu a fost un astfel de om care a fost
membru în Parlamentul de la Budapesta din partea cetățenilor români, a luptat pentru
drepturile noastre nu mai intru în istorie pentru că nu sunt istoric, dar știu că a
organizat armata română din Primul Război Mondial, și a oprit bolșevizarea Vienei,
pe urmă a luptat pentru libertățile noastre ale tuturor de a avea drept la limbă, la
cultură, la identitate și mi-a plăcut foarte mult din discursul dumnealui următoarea
frază: ”Să nu devenim din asupriți, asupritori.” A fost un om care a luptat pentru
drepturile tuturor cetățenilor aflați pe teritoriul României.
Cu mari greutăți s-a reușit reabilitarea acestei Case Memoriale și atunci în anul
2018, în anul centenar cu toții, cei care locuim pe aceste meleaguri ne-am putut
bucura de reabilitarea unei case în care au poposit oameni de seamă ai României de-a
lungul timpului. A fost de trei ori Prim-ministru al României. Nu mai vreau să
vorbesc despre personalitatea lui Iuliu Maniu, vreau să vorbesc despre acest loc, care
pentru noi trebuie să însemne o bucurie că îl avem astăzi în formatul în care este și
reabilitat, de aceea am considerat obligatoriu pentru noi să contribuim la valorificarea
și valorizarea acestui patrimoniu material și imaterial, astfel încât să avem oameni
pregătiți pentru a putea fi gazde pentru vizitatori, inclusiv includerea acestei obiectiv
Casa Memorială Iuliu Maniu, într-un circuit al muzeelor. Cine putea fi mai potrivit
pentru acest lucru decât Muzeul Județean de Istorie și Artă, de aceea doamna
directoare va analiza situația, dacă va trebui va angaja un om, dacă nu, va detașa un
om. Important este ca acel om să fie foarte bine pregătit în ceea ce înseamnă
prezentarea patrimoniului care este la Casa Memorială Iuliu Maniu. Consider că un
loc de muncă pentru un om specializat în acest domeniu ar fi benefic pentru noi,
pentru toți sălăjenii, pentru locuitorii ”Țării Silvaniei” pentru că, să ai un asemenea
obiectiv este foarte important, să-l valorifici și să-l valorizezi este și mai important.
Nu facem pentru memoria lui Iuliu Maniu neapărat, o facem pentru noi, cei care
trăim în prezent. Pentru noi s-au jertfit acești oameni, care au murit în închisorile
comuniste și acele Case Memoriale, cum sunt cele de la Sighet, ca obiectiv cultural și
alte locuri din România trebuie să fie prezentate de către oameni specializați pe acest
domeniu.
Dacă sunt și alte intervenții? Vă rog.
Dl PANIE SERGIU
Am eu o întrebare domnule Președinte. Ați menționat la începutul intervenției
dumneavoastră că sunt mai multe personalități și într-adevăr sunt mai multe
personalități de acest gen în județul Sălaj, înțeleg că acest proiect de hotărâre este
unul din primele care se fac și vor urma și pentru celelalte personalități ceva de genul
acesta, pentru că dacă astăzi votăm pentru Bădăcin acest proiect probabil și pentru
celelalte personalități ar trebui să aplicăm la fel ca și principiu.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cunoașteți dumneavoastră domnul consilier? Vă întreb că eu nu știu.
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Cunoașteți că mai există o casă memorială a cuiva dintre personalitățile care au fost
în județul Sălaj și care se află în situația celui de la Bădăcin?
Dl PANIE SERGIU
Nu. Dar putem enumera personalitățile.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Bun, eu vorbesc despre Casa Memorială, nu vorbesc despre Iuliu Maniu. Noi
avem un obiectiv, care este valoros prin ceea ce este acuma, este patrimoniu material
și imaterial. Cunoașteți o altă casă memorială care este în aceeași situație cu casa
Iuliu Maniu?
Dl PANIE SERGIU
Dar nu ne împiedică nimeni ca să realizăm și alte case memoriele pentru aceste
personalități. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Aici este vorba de casă, nu de Iuliu Maniu, este vorba de un patrimoniu pe care
îl avem și trebuie să-l valorificăm. Este o casă care din fericire se vizitează tot mai
mult în ultima perioadă și atunci trebuie un om de specialitate, cei care sunt acolo,
părintele Borz este și preot, nu poate să se ocupe de casă în felul în care se ocupă. Pe
urmă dacă e un obiectiv, e clar că are nevoie de reparații,de anumite îngrijiri pe care
noi, cei care trăim astăzi avem datoria să le facem. Nu se pune problema să facem
diferență între personalitățile noastre, dar acuma nici nu o să inventăm case ca să mai
fie încă cineva. Ce avem gestionăm cu bună credință, așa cum am făcut de-a lungul
timpului de când suntem aici și pe parcurs când observăm că sunt probleme undeva,
le abordăm cu responsabilitate, găsim soluțiile și împreună hotărâm ce facem cu acele
obiective. Eu cred că v-am înțeles și vă mulțumesc.
*
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu mențiunile făcute.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj, Episcopia Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică, de Oradea și Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău pentru
organizarea și funcționarea Casei Memoriale Iuliu Maniu.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 93
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
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aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor
sportive de drept privat de juniori, înfiinţate pe raza unităţii administrativteritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale
certificatului de identitate sportivă, îl invit pe dl. consilier BEREK ŞTEFAN să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BEREK ŞTEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Vă rog domnule consilier.
Dl ADELEAN COSMIN-VASILE
Mulțumesc domnule Președinte. În primul rând aș dori să spun că acest demers
este salutar și mă bucur că există deschidere pentru a susține sportul juvenil sălăjean,
dar în același timp în conformitate cu proiectul de hotărâre și cu regulamentul în
urma analizei am constatat că această finanțare se face strict pentru ramura handbal,
ceea ce din punctul meu de vedere duce la o inechitate și dezavantajează celelalte
ramuri sportive. În conformitate cu principiile prevăzute în acest regulament la
punctul 1 și 3, respectiv libera concurență, din punctul meu de vedere, această
finanțare ar trebui să fie deschisă pentru toate ramurile sportive fiind un concurs la
care să se poate înscrie toate cluburile sportive care au juniori din județul Sălaj. În
acest sens aș dori să depun un amendament la acest proiect, respectiv eliminarea
sintagmei ramura handbal de la art. 1 din proiect, respectiv din regulament din
capitolul I. punctul 1.2. lit. c) și de la Capitolul II. punctul (1) litera a) astfel încât
proiectul să fie descris așa cum am spus, pentru toate cluburile sportive de copii și
juniori, iar în urma depunerii dosarelor vom analiza sigur în comisia de specialitate
atribuirea acestor fonduri. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Țin să vă spun că de aici au venit doar solicitări și avem
știință că ar exista cereri pentru finanțare pentru că se referă strict la copii și juniori
angrenați în competiții naționale, de aceea s-a făcut așa programul de finanțare. Dacă
sunt alte observații sau discuții?
Dl ADELEAN COSMIN-VAILE
Da, aș dori eu să mai spun câteva cuvinte. Este foarte posibil să fie din această
zonă cereri, dar până la urmă, depunerea dosarelor se face ulterior votării proiectului,
în etapele prevăzute în regulament. Haideți totuși să oferim posibilitatea tuturor
cluburilor sportive să poată depună aceste dosare, dacă vor depune sau nu, este
alegerea lor, dar noi, consider, că trebuie să le oferim acest cadru astfel încât să aibă
posibilitatea de a depune aceste dosare, solicitări de finanțare.
*
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Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Supun la vot amendamentul domnului consilier:
- Cine este pentru? 2 consilieri județeni. Ardelean Cosmin-Vasile, Mihiș
Viorel.
- Împotrivă? 26 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului Județean
Sălaj.
- Abţineri? Nu sunt.
- Vă mulțumesc.
*
Nu s-a adoptat amendamentul, 2 voturi “pentru”, 27 voturi ”împotrivă”0
„abţineri”. Dacă mai sunt alte intervenții?
Dl ADELEAN COSMIN -VASILE
Aș dori eu.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnul Ardelean, acuma trebuie să faceți o intervenție, astfel facem dialog.
Dl ADELEAN COSMIN-VASILE
Nu facem dialog. Cred că putem să dezbatem, să informăm corect opinia
publică. Ținând cont că acest amendament a fost respins, strict pe principiul enumerat
anterior, noi ne vom abține de la votarea acestui proiect, vom vota abținere pentru că
așa cum ați spus, noi considerăm că este inechitabil și dezavantajează anumite ramuri
sportive. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am înțeles. Vă rog domnule consilier.
Dl PANIE SERGIU
O mică intervenție domnule Președinte pentru colegul de la USR. Nu trebuie să
fiți afectați sau supărați stimate coleg că nu s-a adoptat acest amendament. Cel mai
important este că s-a discutat și așa cum am mai discutat în ședințele anterioare îl
luăm în calcul ca să putem echilibra extrem de bine toate aceste aspecte care au
rămas, sau care ar trebuie să fie cuprinse pe viitor și atunci când va exista un proiect
de genul acesta. Dacă astăzi făceam acest lucru, cu siguranță unele dintre aceste
cereri nu aveau posibilitate să fie finanțate. Nu știu care sunt, nu știu în ce număr, dar
pe viitor s-ar putea cuprinde în suplimentar față de ceea ce am făcut până acum.
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mulțumesc și eu. Mi-aș dori să putem să finanțăm tot ce este nevoie pe raza
județului nostru. Niciodată nu cred că o să avem banii suficienți, dar întotdeauna o să
ne ducem acolo unde banii sunt cheltuiți eficient și acolo unde nevoile cu adevărat
sunt cele mai mari și unde nu pot fi susținute din mediul privat. Pentru această
activitate în handbal există o tradiție, ca să explic de ce am propus acest proiect de
hotărâre și de ce am propus acest regulament. Pentru că de-a lungul timpului am dat
mari campioane la handbal în România din județul Sălaj, formate aici. Astăzi există
câteva cluburi, care nu erau angrenate în competițiile naționale care desfășurau până
la un anumit nivel activitatea, de anul trecut s-au înscris în competiții naționale ceea
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ce le dă dreptul pe lege să fie finanțate pentru aceste turnee naționale de la o anumită
vârstă încolo. Sunt după știința mea, peste 360 de copii care fac handbal și băieți și
fete. Ca să putem merge spre echipa de handbal de performanță pe care o avem
finanțată din bugetul Consiliul județean, trebuie să vină din spate ceva, trebuie să-i
încurajăm copiii să facă sport cu adevărat. De-a lungul timpului, când mai era
polemică, mediul privat susținea administrația, susținea statul, era faptă normală pe
vremuri un magazin deservea statul și de acolo se plătea sau fabrica și așa mai
departe. Activitățiile economice susțineau mediul sportiv, susțineau activitățiile
sportive, culturale, de sănătate și așa mai departe. Și astăzi trebuie să se întâmple la
fel, prin banii care se duc la buget, noi, Consiliul județean, primăriile finanțăm
activitățiile sportive, de sănătate și culturale. În măsura posibilităților noastre tot
timpul vom acorda sprijin celor care au nevoie și care fac și performanță, pentru că
asta trebuie, să sprijinim sportul de masă, dar și finalizarea unor etape premărgătoare
nașterii sportivilor de performanță, de aceea încurajăm acele ramuri care au tradiție și
care pot să ajungă la performanță. Mi-aș dori ca în timp să avem nevoie și să avem și
banii necesari să sprijinim și alte ramuri sportive, pentru că am avut tradiție și în
culturism și în lupte și în alte sporturi. Avem voleiul pe care la fel l-am finanțat,
Academia de volei ”Lazăr Marius” Zalău, și încet-încet probabil că se vor regăsi cât
mai multe ramuri sportive, deocamdată acestea au fost cererile, acestea au fost
puterile noastre de a finanța, o să vedem pe anii următori ce și cum va fi. Ne vom
baza pe realitățile de anul viitor când vom întocmi noile programe și noile
regulamente.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă rog domnule consilier.
Dl ADELEAN COSMIN-VASILE
Aș dori să-i răspund domnului Panie. Domnule consilier nu e vorba de
supărare, nu sunt supărat, eu doar am dorit să reparăm anul acesta, astăzi o
inechitate. Sigur, putem pe anul viitor, peste 2,3 ani dar din punctul meu de vedere ar
fi indicat să nu lăsăm pe mâine ce putem face astăzi. Sigur, performanță avem la toate
ramurile sportive și din păcate constat că mergem pe presupuneri, depunerea
dosarelor se face conform calendarului începând cu data de 16 august, dacă nu
greșesc în conformitate cu regulamentul. Deci, noi nu avem în momentul de față de
unde să știm câte dosare vor fi depuse pentru finanțare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu mai comentez, dar știu cam câte dosare sunt, pentru că știm sportivii, dar
părerea mea este că o prelungim prea mult, important este că beneficiază copiii de
finanțarea nevoilor.
Dl PANIE SERGIU
Aceste activități pot fi finanțate și de către primăriile din județ. Dacă tot
vorbim de activitățile sportive din întregul județ Sălaj, cred că n-ar fi lipsit de
importanță să facem o analiză cu fiecare UAT și dacă s-ar putea propune împreună să
alimentăm un fond din care să susțină un asemenea proiect, eu cred că ar fi benefic.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mulțumesc. Dacă s-au epuizat intervențiile supun la vot.
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*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 26 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? 2 consilieri județeni: Dl Ardelean Cosmin-Vasile- USR PLUS și
Dl Olar Nicolae- USR PLUS.
*
Cu un număr de 27 voturi “pentru”, 0 ”împotrivă” şi 2 „abţineri” a fost adoptat
proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor
sportive ale cluburilor sportive de drept privat de juniori, înfiinţate pe raza unităţii
administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial,
deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 94
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare ”Protecția monumentelor
istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, îl invit pe dl.
consilier MONI SÁNDOR să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl MONI SÁNDOR
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? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare ”Protecția monumentelor
istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea
privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”.
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*
Se adoptă Hotărârea Nr. 95
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de
asociațiile județene pe ramură sportivă în anul competiţional 2022-2023, 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?
Dl ARDELEAN COSMIN–VASILE
Aș dori eu, dacă îmi permiteți? În viitor sigur, în momentul de față acest
proiect prevede finanțarea asociațiilor județene sportive strict pentru ramura fotbal și
șah. În momnetul de față din păcate nu mai prea putem să modificăm acest aspect, dar
în viitor aș dori să fim consultați înainte de redactarea acestor regulamente și iar din
punctul meu de vedere ar fi corect să aibă toate asociațile județene sportive acces la
această finanțare, bineînțeles în limita bugetului aprobat în cadrul Consiliului
județean. În acest an din păcate am fost nevoiți să nu analizăm dosarul Asociației
județene de handbal, fapt care din nou mi se pare inechitabil și trebuie să fie un apel
deschis de către toate asociațiile județene sportive. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Noi am făcut o analiză și anul trecut și așa am hotărât împreună domnule
consilier. Vă rog domnule consilier.
Dl PANIE SERGIU
Din cunoștințele pe care le am, ieri în două comisii s-au dezbătut aceste
probleme și s-au propus câteva chestiuni, sau cel puțin una singură. Aș vrea să știu
dacă s-a luat în calcul această propunere și în ce formă e astăzi, dacă tot suntem în
plen înainte de a vota proiectul?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vorbiți de procentul de sume folosite pentru anumite activități? Eu vreau să vă
supun atenției următorul aspect: consider că nu putem să spunem noi în baza unui
proiect cât să fie pentru publicitate, cât să fie pentru mâncare, cât să fie pentru mingi
și cred că nu-l facem noi, face acea asociație sportivă. Ar fi cum aș stabili meniul
unui jucător de fotbal eu, dar eu nu sunt în domeniul respectiv. Dacă analizăm
proiectul, o să vedem că acele cheltuieli le stabilește în funcție de oportunități și
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nevoi, acea asociație sportivă exact ca și în cadrul unor proiecte pe care noi le-am
finanțat pe ramură recreativă și sportivă, acolo sunt cheltuieli care fluctuează, la unii
e mai mult masa, la unii e mai mult echipamentul, la unii e mai mult apa, depinde de
ce activități au. Și atunci să mergem noi să spunem atâta trebuie să dai pentru asta,
atâta pentu asta, atâta vreme cât cel care beneficiază de resurse se încadrează pe lege,
mi se pare prea mult, atunci îi stabilim noi programul și el nu mai are ce să facă, că
facem noi programul, consider că este la latitudinea celui care face activitatea să
gestioneze cheltuielile în funcție de nevoile pe care le are pentru proiectul desfășurat,
dar să se încadreze în legile României.
Dl DEMLE ALIN
Domnule Președinte, dacă îmi permiteți?
Da aveți dreptate până la un loc, dar se poate și greși. Știți că anul trecut am
alocat niște bani care au mers strict pe echipamente sportive, eu am verificat și sunt
cluburi afiliate asociației județene care nu au folosit nici măcar o dată echipamentul
primit de la asociația județeană, e clar, acolo s-a greșit nu avea nevoie probabil de
acest echipament, iar în acest sens sunt multe probleme la asociații județene, cele mai
grave sunt cu plata arbitrajelor și taxelor, care din câte știu eu nu sunt eligibile în
acest proiect. Dar putem să ajutăm și noi la prioritizarea unor cheltuieli, unor bani
prin acceptarea sau nu a proiectului pentru că asociația județeană probabil a depus un
proiect cu solicitări, ce dorește să facă cu acei bani, anumite corecturi se poe face și
ulterior. Sunteți de acord?
Dl PANIE SERGIU
Mai completez și eu domnule Președinte. Într-adevăr la Hotărârea 77 din 2021,
în care am stabilit modalitatea de decont și sunt prezentate foarte clar aceste
cheltuieli, care pot fi executate, propunerea noastră a venit în sensul în care nu vreau
sau nu dorim să ne trezim că la cheltuieli de promovare și publicitate sau la cheltuieli
privind realizarea de tipărituri vor fi cheltuieli mult mai mari decât pentru
achiziționarea acestor echipamente. Noi am considerat că este neapărat nevoie de
anumite jaloane ca să nu ne regăsim în situațiile acestea menționate. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Acum îl las pe domnul consilier, eu o să răspund mai
târziu că am memorie bună, am fost culegător de folclor.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Domnule Președinte, este oportună finanțarea asociației județene de fotbal și
implicit echipelor de fotbal, cunoaștem nivelul fotbalului din județul Sălaj, cunoaștem
faptul că în liga 4-a activează numai 11 echipe, considerăm că prin aceste finanțări
trebuie să încurajăm echipele la participarea la competiții, adică prin program.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu neapărat.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Din păcate Asociația județeană de fotbal, anul trecut a distribuit echipelor de
fotbal din liga 4-a și liga 5-a tricouri și mingi, e foarte bine, însă la cele două
competiții cu excepția Campionatului de fotbal, organizat de AJF, cupa AJF s-au
înscris 4 echipe, iar la cupa Primăverii o singură echipă, care a câștigat marele trofeu.
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Aici este problema, finanțăm și nu se văd rezultate în competiții, degeaba au tricouri
și mingi dacă nu se vede că fac sport.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da. Cui să răspund și ce să răspund? Că aici din păcate nu mi-ați spus să chem
AJF-ul. Cred că noi împreună ar trebui să depășim anumite bariere pe care le văd că
încă le mai avem. Vrem să ajutăm sau nu vrem să ajutăm echipele? S-au dat
echipamente, unele nu le-au folosit, am învățat din asta și o să mergem să întrebăm,
dacă dăm echipamente nu este bine că nu le folosesc, dacă nu le dăm nu au cu ce să
facă sport. Întotdeauna la un război sunt și niște pierderi asigurate. Vizavi de arbitrii
au fost sume decontate ilegal, au fost restituite, am spus că trebuie să facă toate aceste
programe și toate aceste cheltuieli cu respectarea legii. Au fost 4000 și ceva de lei
care au fost decontate pentru arbitraj, nu au fost legale și au fost restituie în contul
Consiliul județean. Deci avem oameni care supervizează aceste programe și
cheltuielile care nu sunt eligibile sunt recuperate. Pot fi greșeli, nu? Materiale.
Referitor la competiții, eu nu pot să vă spun și dumneavoastră probabil ați studiat, eu
sincer nu știu câte echipe au fost înscrise. Nu pot să le știu pe toate, unele le știu, pe
toate nu. Unul le-a știut pe toate și a murit împușcat la Crăciun. Nu sunt un astfel de
om, care se le știe pe toate, știu numai cât pot. Pe mine mă bucură că există juniori,
eu i-am văzut îmbrăcați, pe urmă am participat la împărțirea acestor echipamente, au
venit reprezentanții cluburilor și au luat echipamentele din curtea Consiliului
județean. Acuma unii o să le folosească mai mult, alții mai puțin, dar ce să facem
acuma? Să le punem o condiție: dumneata dacă o să le folosești de 10 ori, ți le dăm,
dacă nu, nu. Dacă le folosești de 20 de ori, îți dau mai mult cu 2 tricouri. Nu cred că
putem să ajungem chiar aici! Această etapă a mai fost finanțată cu astfel de
programe? Nu. Este un început, orice poate să fie perfectibil, exact cum spunea și
domnul Demle. Învățăm din trecut și încercăm să-i încurajăm. S-au dus
echipamentele în principal către copii și juniori, nu neapărat liga 4-a, pentru că cei
mari își cumpără ei un tricou, noi vrem să încurajăm copiii să meargă la sport. Acuma
nu putem să naștem competiții într-un an, ce nu am făcut în 30 de ani, vrem să facem
așa, nu avem baghete magice dar trebuie să fim perseverenți să se stabilească un
curent social pentru a-i încuraja pe copii să facă sport. De aceea avem acel teren din
incinta Unității Militare, care sper cât de curând să fie în proprietatea noastră. În
câteva zile o să fim proprietarii acelui teren, va fi întabulat de Consiliul Județean
Sălaj, acolo vom dezvolta terenuri de fotbal, terenuri de tenis, bazine de înnot, unde o
să meargă copiii să facă sport gratuit pentru că la tenis de exemplu, sunt câteva baze
unde copiii nu intră decât cu antrenorii. Au nevoie copiii noștri și cei fără bani să aibă
la dispoziție baze de sport, să aibă echipamente, să aibă locuri unde să meargă să se
joace. O să vin cu propuneri către dumneavostră și cred că sunteți în asentimentul
meu, că e o idee bună să cumpărăm rachete de tenis, mingi de tenis, să punem la
dispoziția copiilor să joace fiecare cum vrea și pe urmă să avem și noi, probabil în
timp un club sportiv al Consiliului județean cu niște antrenori plătiți din bani publici,
care să supervizeze toate aceste activități, să se asigure de integritatea copiilor și să
facă o selecție în urma sportului de masă, de unde să se nască viitorii campioni. Ați
văzut cât de fericiți am fost cu toții că am avut un înnotător la 17 ani. Fără o selecție
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pozitivă, fără oameni competenți și instruiți, capabili să-i formeze pe sportivi, nu
numai din punct de vedere sportiv, ci și pedagogie educativă, cred că nu vom avea
performanțele după care tânjim. Ăsta e un proces, care va continua, e un prim pas pe
care l-am făcut să-i încurajăm pe copii, să aibă mingi, să aibă porți, să aibă plase, să
aibă bază materială. De acum încolo, cred că putem să perfecționăm acest program să
avem o colaborare mai strânsă într-adevăr cu asociațiile, județul cu primăriile pentru
a dezvolta baze sportive unde copiii noștri să se poată juca în condiții similare cu cei
din străinătate. Încă suntem departe, dar dacă nu începem astăzi, nu vom ajunge
niciodată acolo. Mulțumesc.
Dl POP GHEORGHE
Domnule Președinte, eu am afirmat de la început este oportună finanțarea și
este foarte bine, am vrut să scot în evidență că de la an la an tot mai puțini tineri fac
sport și aceste două competiții sunt organizate, nu ca anul trecut când au fost ajutați
financiar pentru prima dată. Sunt organizate de mulți ani în urmă și este anul cu cele
mai puține echipe participante, cu toate că au fost ajutate și de către Consiliul
județean și de către primării.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Au fost ajutate cu echipament, probabil domnule consilier, dacă
dumneavoastră nu-l învățați pe un copil de la grădiniță să facă două bețișoare, să facă
o socoteală, 1,2,3 când o să meargă în clasa I o să aveți foarte puțini copii pregățiți
pentru așa ceva. Trebuie să-l luăm de la 0. Asta e adevărul din păcate. Ce să facem
atunci, că nu suntem înscriși la compețiții? Ne ducem la un spectacol de teatru. Câtă
lume mai vine la teatru? Foarte puțină lume, când trebuie să plătească un bilet cu 5,
10 lei vine foarte puțină lume. Știți de ce? Pentru că nu mai știe ce înseamnă teatru,
pentru că am uitat din școală să pregătim copiii să învețe pentru cultura lor generală,
nu pentru anumite note și medii. Poate că societatea trebuie să se vindece prin
asociațiile noastre corecte și făcute cu bună credință și eu cred că toți avem bună
credință de a rezolva aceste probleme în măsura în care noi putem să facem. Vă rog,
doamna consilier.
Dna SOUCA VALRNTINA-LUCIA
Domnule Președinte, vă rog să-mi dați voie să intervin și eu, vă mulțumesc.
Suntem cu toții de acord că este necesar să sprijinim performanța și de la vârste
fragede, fără nici o discuție. Cred că puțin s-a dus discuția spre o zonă care nu face
obiectul acestui punct de pe ordinea de zi.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Din punctul dumneavoastră de vedere.
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA
Este colaterală sau tangențială, ceea ce doresc este să revenim la acest aspect,
prin care noi ne-am exprimat dorința de a direcționa 90% din sumele pe care le
alocăm pentru finanțarea acticităților de performanță din asociațile sportive județene
să le direcționăm spre echipamente sportive specifice. S-a votat acest lucru în comisia
de buget și în comisia de învățământ, sport și sănătate prin urmare eu cred că ar trebui
să luăm în considerare acest aspect, faptul că în comisii s-a aprobat și s-a considerat
oportun acest lucru și aș vrea să aduc un argument în plus. Această asociație nu este
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finanțată integral de la bugetul Consiliului județean, din câte știu deține și alte fonduri
pentru a-și sprijini activitățile pe care le mai are în lisă. Prin urmare poate că acum ar
fi oportun să finanțăm noi 90% aceste echipamente sportive, iar la următoarele
finanțări să luăm în considerare și alte activități sau modificarea procentului.
Mulțumes mult.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc și eu. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că am dus discuția
colateral, dar vedeți că nu mă duc colateral și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră și
pe domnul Pop Gheorghe, două lucruri că vă bateți cap în cap în discuții, nu fizic.
Dumnealui spune că sunt puține echipe, că nu există promovare, dumneavoastră
spuneți să nu facem promovare, alegeți-vă.
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA
Nu am vorbit nimic despre promovare, eu am vorbit strict de cei 90% din
sumele pe cere le alocăm.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Am dotat cu echipamente, s-a făcut și acuma trebuie să facem și alte activități
să sprijinim popularizarea. Vreau să-l rog pe domnul secretar general să ne dea un
punct de vedre, din punct de vedere al legii pe aceste discuții, să nu le zic
controverse, că îs dorințe de a face mai bine.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Da. Din punctul de vedere legal nu ar fi multe de spus, pentru că aici e mai
mult de o chestiune de oportunitate însă trebuie subliniate două, trei lucruri.
Primul dintre ele, înțeleg din ceea ce am înțeles acum, pentru că în avizul
prezentat aici, nu s-a specificat amendamentul, deci înțeleg că nu a ieșit un
amendament din comisie sau din comisii, cel puțin.
Dna SOUCA VALENTINA LUCIA
Aș dori ca domnul Sojka să intervină, dacă își dorește.
Dl SOJKA ATILA-IOAN
Dacă îmi dați voie?
Deci s-a discutat în comisie, într-adevăr s-a ridicat această problemă și s-a
specificat că se va ridica în ședință ca și propunere.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Înseamnă că cineva trebuie să propună un amendament sub aspect tehnicojuridic și asta, mă rog, dumneavoastră veți decide dacă veți face sau nu.
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA
Numai două secunde, domnule secretar general, dacă am avea transcrierea
ședinței, domnul Cosmin Cuzdriorean era prezent acolo și inclusiv în urma
intervenției din comisie, a specificat că se va trece în contractul cu acea firmă. Aș
dori înregistrarea atunci.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Haideți să vă spun din punct de vedere legal cum stau lucrurile. Aici vorbim
despre o hotărâre privind repartizarea unor sume de bani către o asociație județeană
pe ramura de sport, adică fotbal. Această asociație a depus un program, e un program
sportiv aferent unui an competițional, pe care eu îl am acuma în față, de aici rezultă
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dacă mă întrebați pe mine reies niște procente destul de interesante, înțeleg că
discuția a fost undeva la 90%, deci rezultă 88% din fonduri publice deja prinse,
aproximativ 88, 87 virgulă ceva, adică ce vreau să vă zic cu asta, în lipsa unui
amendament, hotărârea va trece așa, dacă veți face un amendament, sigur va fi supus
la vot. Însă, domnul Președinte a spus o chestiune și eu aș sublinia-o. Nu știu dacă e
bine, adică nu știu dacă e un precedent necuvenit să interferăm noi în programul
sportiv propus de o asociație sportivă, adică să intrăm în bucătăria unei asociații, noi
adică dumneavoastră, forul care decideți și să schimbăm programul sportiv propus.
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Stimați colegi, văd că ne învârtim în jurul cozii. Deci dacă bine știu și trebuie
să mă contraziceți cei de specialitate că nici eu nu le știu pe toate sper că nici eu nu o
să fiu împușcat de Crăciun.
Noi avem un regulament pe baza căruia se fac deconturile, în acel regulament
îi specificat, fiecare cheltuială în parte ce se poate deconta. Nu? Mă înșel, domnul
secretar general?
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Nu. Așa este.
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Dacă noi am stabilit în acel regulament deja anul trecut, atunci astăzi ce
discutăm? Nu ar trebui să discutăm de schimbarea regulamentului, care nu este
momentan pe ordinea de zi. Eu nu înțeleg, de aceea vă întreb. Deci acolo am stabilit
5% atâta pentru, 10% atâta pentru, nu mă pricep.
Dl PANIE SERGIU
Eu cred că s-a înțeles. Tocmai de aceea sunt bune discuțiile aici în plen, poate
nu este necesar să propunem acest amendament, ideea e să se înțeleagă și juridic aș
vrea să-l întreb pe domnul secretar general.
Noi ca și finanțator putem avea pârghii necesare să verificăm totuși aceste
cheltuieli, sigur fără să avem cerințe de a spune acelor asociații ce să facă și cum să
facă. Dar noi putem să ne asigurăm că aceste cheltuieli o să ajungă acolo unde este
cel mai important. Că despre aceasta este vorba, de jalonul de 90% pentru
achiziționare de echipamente îi exagerat, probabil că nu o să-l votăm, dar hai să
verificăm acele cheltuieli, să ne asigurăm că ajung unde doare cel mai mult. Și în al
doilea rând dacă totuși verificăm în timp real, să nu așteptăm până la finalizarea
acestui program și după aceea să tragem concluziile respective. Să vedem prin
această promovare, pe care a menționat-o și domnul Pop Gheorghe, să accelerăm, să
solicităm mai mult pentru promovarea acestor activități, să existe activități sportive,
despre asta este vorba.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnilor, am impresia că noi nu mai avem ce să discutăm electoral și
discutăm despre proiectele sportive, discutăm programe și discutăm oportunități de
finanțare. Nu dăm foarte mulți bani, încercăm să pornim această activitate, să avem o
legătură cu cei care într-adevăr fac ceva cât de cât. Vrem să impulsionăm activitatea
sportivă și ne învârtim acuma. Noi suntem judecătorii supremi să știm că în fiecare
sport, dacă cumpără două tricouri sau trei. Avem un regulament, haideți să fim
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serioși, pe care l-am votat-o noi. Regulamentele sunt perfectibile, sunt pe site-ul
nostru, dumneavoastră aveți acces non-stop la aceste regulamente. Nu e problemă că
facem dezbatere aici în ședință, este nevoie și de a face politică în ședințe, dar acuma
nu cred că e momentul să amendăm regulamente că avem timp un an de zile. Acuma
trebuie să spunem că ajutăm sportul sau nu-l ajutăm când e vorba despre finanțare,
avem tot timpul să spunem că nu sunt bune regulamentele, facem analize, așa cum a
spus domnul Panie, într-adevăr aceste sume toate devin decontate pe baza unor
rapoarte financiare, situații financiare. Ce tot vorbim aici? Dacă vreți eu închid
microfonul și vă las să faceți ce vreți, să polemizați cât vreți.
Suntem oameni serioși, se uită oamenii la noi, noi am făcut niște regulamente,
le-am aprobat odată, dacă e cazul să le schimbăm, vă rog frumos să faceți propuneri
de- a lungul anului și schimbăm în urma unor analize, veniți cu motive foarte clare nu
cu păreri, veniți și spuneți că da, au fost cheltuiți acolo și acolo. Tot timpul consilierii,
directorii vă stau la dispoziție să vă pună toate documentele în față ca să puteți
analiza. Faceți propuneri, avem discuții la Consiliul județean când doriți
dumneavoastră, amendăm aceste lucruri și le îmbunătățim, dar acuma într-o ședință
când avem deja un proiect propus în baza unui regulament să veniți să schimbăm
regulile acuma când ni se pare nouă că nu dă bine, cred că demonstrează că nu
suntem serioși noi cu noi. Avem timp un an de zile să propunem modificarea
regulamentelor, faceți analize la deconturi, colegii mei vă stau la dispoziție, analizați
toate lucrurile, veniți să le discutăm și în ședință și în afara ședinței. Încercăm să
îmbunătățim tot ce facem pentru că numai cine nu muncește nu greșește și
întotdeauna din experiență trebuie să tragem învățăminte să facem lucrurile mai bine.
Haideți să fim serioși, odată ce am aprobat un regulament să ne ținem de el până când
propunem modificarea regulamentului, altfel vom fi neserioși și oamenii nu vor mai
ști ce facem, votăm și ne ținem de cuvânt sau votăm ca să avem ce dezbate. Vă
mulțumesc.
Dl PANIE SERGIU
Aș dori totuși să răspundă domnul secretar general.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Da, fără nicio problemă. Așa cum s-a spus, există regulament aprobat, tipurile
de cheltuieli eligibile sunt înscrise acolo, ele corespund Hotărârii 1447 din domeniul
sportului și fără îndoială fiecare decont este verificat la sânge după cum ați putut afla
deja, a fost cazuri când anumite sume au fost restituite, atunci când au fost cheltuite
necuvenit. Deci s-a respectat într-un totul Programul sportiv și Regulamentul aprobat
de dumneavoastră.
Dl DEMLE ALIN
Bun. Domnule Președinte, vreau să completez și vreau să le spun colegilor, că
eu cred că acest proiect ar trebui votat totuși în forma actuală și să tragem speranța că
domnul președinte al asociației îi va folosi în modul cel mai corect și pentru a nu mai
exista perecum știți în Cupa României jumătate din echipe, a fost acuma competiția,
s-au prezentet jumătate nu?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Îmi cer scuze că vă întrerup domnul Demle, mă bucură buna dumneavoastră
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credință, dar știți foarte bine că nu depinde numai de un echipament, aceste sume sunt
pentru încurajarea practicării fotbalului, nu sunt pentru organizarea competițiilor, sunt
prea puțini bani ca să poată organiza competiții. Sunt făcute anumite competiții
pentru copii și din păcate sunt foarte multe comune care nu au copii, și care nu au
baze sportive. Sunt câteva comune care își permit și încet-încet am participt la astfel
de jocuri. Am și eu curiozitatea de a merge și a vedea cum joacă copiii, că îmi place
fotbalul, din păcate unii au echipamente, alții nu. Eu am văzut competiții făcute și de
către Federație în colaborare cu asociația, unde am văzut echipamentele pe care le-am
finanțat noi îmbrăcate de copii și jucau cu ele la diferite vârste și cred că e un prim
pas spre a încuraja copiii să facă sport. Dacă vom vedea că aceste finanțări ale noastre
nu dau roade și sunt bani dați degeaba le vom opri, că nu suntem nebuni să îngropăm
bani. Știți că au fost discuții să finanțăm anumite echipe de fotbal. Nu le-am finanțat
pentru că nu au venit cu un program care să ne arate într-adevăr că banii pe care i-au
cerut, vor fi valorificați corespunzător, nu aruncăm banii degeaba. Așa vrem și aici și
analiza ne aparține nouă nu mie, nouă. Vă rog.
Dl DEMLE ALIN
Dar dacă acea echipă vine cu un proiect viabil și cu asta dăm o finanțare, dacă
tot am adus vorba?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu vă supărați, dacă vom respecta legea, da. Dar programele au trecut deja
pentru anul competițional din câte știți și dumneavoastră.
Dl DEMLE ALIN
Eu cred că se mai poate.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Eu cred că nu trebuie să facem politică.
Dl DEMLE ALIN
Nu-i politică.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Că m-au acuzat în fel și chip. Domnul Demle eu vă spun că faceți politică, că
vă pricepeți, nu vă acuz, pentru aceasta vă admir, dar lucrurile sunt bine stabilite de la
început, nu le tot schimbăm, așa cum avem un purice după ureche și începem să ne
scărpinăm. Trebuie să fim oameni serioși, predictibilitatea înseamnă planuri,
înseamnă argumentatea planurilor, susținerea lor și respectarea. Exact ce ați spus
dumneavoastră, astfel vine Curtea de Conturi și pe bună dreptate cere restituirea
sumelor, noi nu putem îngropa banii, haideți să facem performanță dacă vrem și să
lăsăm sportul în afara politicii.
Dl DEMLE ALIN
O să moară acea echipă din păcate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Din păcate mor oameni la ATI și cu toate strădaniile noastre nu-i putem salva.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
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*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de
asociațiile județene pe ramură sportivă în anul competiţional 2022-2023.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 96
*
*

*

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? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 29 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. 97
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Dl Demle Alin, iese din sala de ședințe la ora 10,04.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
14. La punctul 14 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, îl invit pe dl. consilier
MIHIȘ VIOREL să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl MIHIȘ VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Profit de prezența domnului director aici cu noi și aș vrea să-l întreb, cred că
am mai avut această intervenție. Prin aceasta reorganizare sau organizare care se
realizează prin aceste proiecte, îi valabil pentru cele două 14 și 15, dacă scade
numărul de locuri din acele centre? Adică am speranță că nu scade numărul de locuri.
Dl BAȘA ALEXANDRU
Sărut-mâna doamnelor consilieri județeni. Bună ziua domnilor consilieri.
Actele normative care au fost modificate în ultimii 5 ani de zile au determinat
ca să facem reformă în sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități din
subordinea Consiliului județean. Din păcate da, am fost obligați să reducem numărul
de la 60,70 locuri la 50 de locuri, dar este o reformă bine venită care ajută la
integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Da, am redus numărul, a fost greu
pentru direcție ca să gestionăm 3 ani de zile și să nu internăm în instituții, dar în
același timp vom depune Consiliului județean după o analiză foarte pertinentă,
înființarea unui nou centru astfel încât să putem răspunde nevoilor la ora actuală, care
sunt la nivelul direcției.
Dl PANIE SERGIU
Înțeleg, că dacă este această reducere acolo unde au fost mai multe persoane și
totuși numărul acestor centre se reduce și ce se întâmplă cu persoanele respective? Și
totuși am înțeles că pe viitor va fi această propunere și pentru mine este un lucru bun.
Dl BAȘA ALEXANDRU
Reducerea a fost făcută în urmă cu 2 ani de zile. Noi suntem ocupați cu
licențierea acestor servicii, domnule consilier. Faptul că nu vom depune aceste
hotărâri de înființare, chiar dacă juridic nu s-a schimbat denumirea acestor instituții
am avut discuții cu domnul secretar general, pentru că nu era necesar să facem
această decizie, dar actul normativ, care s-a modificat, mă refer la Legea 197 privind
licențierea acestor servicii, ne obligă să reînființăm un serviciu, care de fapt era
funcțional și nu s-a întâmplat nimic cu el decât, numai am redus niște locuri din
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capacitatea acestor instituții. Fără a avea această hotărâre nouă de înființare și după,
dacă se va aproba această hotărâre de înființare vor fi și punctele 17 și 18, care
modifică și regulamentele, în sensul că în acele regulamente aprobate de
dumneavoastră apare hotărârea de înființare veche, e necesară și completarea a celor
regulamente. Fără cele două hotărâri, înființarea unui serviciu nou și regulament nou,
nu vom obține licențiere. Nu vom obține licențiere, nu vom avea finanțare de la
Guvernul României. Ceea ce implică foarte mult și nu știu dacă Consiliul județean va
putea finanța serviciilor sociale fără finanțare din partea Ministerului Muncii. Vă
mulțumesc pentru înțelegere.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
După cum bine știți, legislația trebuie respectată, legislația poate fi
îmbunătățită și noi putem să avem și de la nivel de cetățean și de la nivel politic și de
la nivel de consilier anumite propuneri către leguitori, către deputații, senatorii noștri
pentru a propune noi amendamente la legi și pentru a face alte legi care să corespundă
nevoilor și actualității. Sperăm să nu mai fie atâta birocrație și să nu mai avem nevoie
de astfel de proiecte pe ordinea de zi. Din păcate legea ne obligă să facem, dar așa
cum spunea și domnul director încercăm și reușim să oferim condiții mai bune în
aceste centre și chiar reabilitarea și reincluderea în societate a unor pacienți pe care îi
avem acolo.
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? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin în structura Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 98
*
*

*

Dl Demle Alin, intă în sala de ședințe la ora 10,08
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
15. La punctul 15 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău în structura Direcției
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Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, o invit pe dna. consilier
SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău în structura Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 99
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
16. La punctul 16 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare Bădăcin în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, o invit pe dna. consilier
SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
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Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare Bădăcin în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 100
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
17. La punctul 17 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind
aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin, îl invit pe dl. BEREK ŞTEFAN
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? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru?
- Împotrivă? Abţineri?
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectului de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020
privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.
*
Se adoptă Hotărârea Nr.101
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
18. La punctul 18 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 107 din 23 iulie 2021 privind
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actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin, 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? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru?
- Împotrivă? Abţineri?
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 107 din 23 iulie 2021 privind
actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.
*
Se adoptă Hotărârea Nr.102
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj
nr. 32/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, numărarea
voturilor se realizează de secretarul general al judeţului, cu participarea a 3 (trei)
consilieri judeţeni desemnaţi ad-hoc.
Vă rog să vă exprimați opinia cu privire la menținerea propunerilor din
ședințele 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-Laszló şi Pop Gheorghe – Ioan, cu precizarea că este
necesară desemnarea unui consilier județean care să îl înlocuiască pe domnul
consilier județean Chende Ioan pentru ședința de azi, datorită absenței acestuia de la
ședință.
Rog să faceți propuneri.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
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Îl propun pe domnul Mihiș Viorel.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnul Mihiș sunteți de acord?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Toate lumea este de acord? da.
*
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.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Rog să fie distribuite buletinele de vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnilor consilieri desemnaţi, vă rog să procedaţi la verificarea şi numărarea
voturilor.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
19.Diverse
Dacă la diverse aveți de ridicat anumite probleme, propun să o facem până se
numără voturile, ca să fim mai eficienți cu timpul nostru.
Dl PANIE SERIU
Vroiam să vă cer să-mi dați voie să intervin.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
La diverse dacă îmi permiteți să am eu un prim cuvânt. Ați văzut și
dumneavoastră câtă discuție pe marginea acestui proiect cu asociația de fotbal, cred
că ați observat că anul trecut am finanțat cu 250.000 mii, anul acesta doar cu 150.000
mii, tocmai pentru că nu a mai fost necesar de atâția bani, am asigurat un anumit
număr de echipamente și am zis ia mai luați încă 250.000 mii, nu am vrut să pun la
discuții acest subiect. Dar cred că se observă chestiunea așa că vrem să cheltuim banii
cu chibzuință nu să-i aruncăm, hai să finanțăm, să facem ce? Trebuie banii să fie
cheltuiți într-adevăr cu folos pentru copiii noștri. Dezbaterile sunt foarte bune și mi-aș
dori întotdeauna să fie și argumentate mai solide, adică pe baza unor discuții cu cei
din fenomen și unor concluzii pertinente.
Dl POP GHEORGHE
Reformulez întrebarea domnule Președinte, asta am vrut să scot în evidență.
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Aceste finanțări aduc plus valoare comparativ cu anii trecuți? Atât am vrut să scot în
evidență.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Bine domnule consilier. Vă rog domnul Panie și vă mulțumesc pentru
prioritate.
Dl PANIE SERIU
Cu acest subiect am vrut să încep la diverse, n-am mai vrut să continui dezbaterea
proiectului și cred că nu este vorba de politizare, atâta timp cât noi finanțăm aceste
activități trebuie să avem cel puțin posibilitatea să discutăm. Sunt chestiuni care
trebuie echilibrate pe parcurs, eu cred că nu este nici o problemă, dar nu este vorba de
politizare.
Aș vrea să ridic din nou problema drumului județean 110, pe care am mai
ridicat-o și la ședințele anterioare și mi s-a spus că este gata documentația în ședința
de astăzi trebuia să fie cuprinsă pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Aș
vrea să știu în ce fază suntem sau dacă mai durează foarte mult până când o să-i
aprobăm.
Dna GHILEA LAVINIA
Am primit de la direcția patrimoniu documentația tehnică, colegii mei o
verifică și în urma verificărilor, după verificări vom aproba indicatorii tehnicoeconomici.
Dl PANIE SERIU
Cât pot să dureze acele verificări doamna director? 30 de zile? 60 de zile?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Pot să vă răspund în locul dumneaei că mă bat și eu de aceste probleme și eu
întreb tot timpul. Nu se știe domnul consilier. Vă răspund eu sincer, la unele proiecte
se răspunde foarte repede la unele nu, depinde de colaboratorii noștri, din experiența
dumneavoastră din anii ca vicepreședinte, știți lucrurile acestea. Că la unele merge
mai repede, la unele mai puțin repede decât ne-am dori noi.
Ce vreau să vă completez la acest aspect al drumurilor județene și aici s-a făcut o
politizare și nu puteți nega pentru că am argumente în ceea ce spun. Astăzi sunt
președinte și din informațiile pe care le am, am văzut cum au fost rezolvate anumite
lucruri. Sper că ne-am vindecat de astfel de procedee și ne gândim astăzi, corect spre
o dezvoltare integrată a județului. Cu ce argumente vin în atenția dumneavoastră și o
să le supun și atenției domnilor primari din toate comunele județului. Fiecare își
dorește rezolvarea problemei comunei pe care o păstorește și mie mi se pare foarte
corect. Dar dacă ne uităm puțin pe harta județului Sălaj, vom vedea o comună, de
exemplu sau două comune, comuna Zalha și comuna Gârbou, care au un drum
județean la care a fost atâta polemică, actualizarea indicatorilor tehnico- economici,
care din fericire a trecut și ne-am vindecat și de astfel de discuții. Vorbesc de DJ 108S
cu ce să fie pedepsiți oamenii ăia, că de când îi lumea și Pământul, acolo nu au avut
asfalt. Trebuie să prioritizăm aceste investiții și să le facem în măsură în care putem,
acolo unde nu a fost nicio intervenție să încercăm să oferim fiecărei comunități
indiferent de culoarea politică a primarului, condițiile de trai și de viață decente pe
care le oferim în alte locuri. Vedem o discrepanță în alocarea fondurilor pe aceste
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drumuri de-a lungul timpului, de aceea facem o analiză foarte serioasă împreună cu
executivul Consiliului județean, cu directorii din Consiliul județean cu
dumneavoastră, cu consilierii și încercăm să propunem o prioritizare a investițiilor în
măsura fondurilor de care dispunem. Avem acuma șansa să beneficiem de finanțări pe
”Anghel Saligny”, o să finanțăm trei drumuri. Unul care este drum de pământ care
este de 4 km. Încercăm să punem pe POR să punem acele drumuri care niciodată nu
au fost tratate și acolo unde nu ajung banii pentru modernizare și reabilitare să
încercăm tot prin programele pe care de-a lungul timpului le-ați elaborat aici la
Consiliul județean să punem un covor asfaltic, astfel încât, pe măsură ce vom
beneficia de alte fonduri de finanțare să ajungem la reabilitarea în întegralitate a
drumurilor județene. Astăzi, cred că asta trebuie să ne preocupe să vedem unde nu
există asfalt să punem, prima dată acolo, penru că nu suntem cetățeni de rangul I dau
de rangul II, suntem cu toții cetățenii județului Sălaj, a ”Țării Silvaniei” și să
încercăm să prioritizăm astfel încât să oferim condiții egale pentru toată lumea,
indiferent de coloratura politică a primarului care gestionează acele comunități.
Dl PANIE SERIU
Eu îmi duc totuși ideea până la capăt și obiectivul pe care l-am propus, acest
drum un capăt de drum județean este într-o cantitate extrem de redusă și eu cred că ar
merita să vă aplecați asupra lui și să propuneți pentru a aproba indicatori tehnicoeconomici, ca să putem demara această investiție și finaliza.
Mai am o problemă pe care vreau să o ridic. Am înțeles că Consiliul județean
va organiza manifestările de la Mihai Viteazu, dacă am înțeles bine. Vreau să întreb
dacă sunt asociații sau organizații locale care au de propus vizavi de programul care
se stabilește să fie și ei incluși în acea organizare, dacă se poate sau dacă s-a luat în
calcul este foarte bine acest lucru.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnul consilier, se va organiza, au venit cu propunerea Prefectura, după cum
știți în anii trecuți s-au ocupat alții de această manifestare. Anul acesta se ocupă mai
mult Consiliul județean în colaborare cu primăria din Hereclean și primăria din Bocșa
și cu Prefectura Sălaj. Vom avea o ședință luni, cu primarii din acele zone și cu
domnul Prefect și se va stabili programul manifestărilor de la Mihai Viteazu. Ne
bucurăm că putem să organizăm aceste lucruri și aici va fi prima ediție organizată în
acest mod. Am vrut să vă invit și profit de ocazia și de ridicarea acestei probleme de
către dumneavoastră să vă invit pe 07 August pe toți la manifestările de la Guruslău,
care vor începe cu ora 17.00 după masă, pentru că la amiază este foarte cald și
întotdeauna au fost probleme din acest punct de vedere. Va fi un program artistic
susținut de Orchestra și Ansamblul ”Meseșul”, de Ansamblul ”Porolissum”, prin buna
voință a domnului primar Ionel Ciunt și a Consiliul Local Zalău. A fost invitată și a
confirmat Sava Negrean Brudașcu, vom avea un program diversificat și acele
formațiuni sau ONG-uri pe care spuneați dumneavoastră vor fi consultate prin domnii
primari, pentru că dumnealor cunosc și timpul este foarte scurt acuma. Nu știu dacă
putem sau nu putem să realizăm tot ce ne-am propus acolo, vom avea un salut al
Forțelor Aeriene de la Turda, care vor veni și vor trece pe deasupra și cu avioane de
luptă și cu elicoptere, vom avea pe cei de la Jandarmeria Română, prezenți cu
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specificul lor de activitate, cu câini antrenați, cu militari. Vom avea și ISU la fel cu
baza lor materială, cu etalarea activităților pe care le au în domeniu. Așa încât să
putem să oferim celor care vin, copiilor, oamenilor, activități cât mai diversificate și
un moment de socializare pe nevoile dumnealor.
Dl PANIE SERIU
Pe plan local, aproape în toate zonele unde sunt monumente de genul acesta
sunt înșțiințate ONG-uri sau asociații care participă de fiecare dată. Noi am ținut cont
de propunerile sau sugestia pe care ei o fac, aș vrea să se ia în calcul și această
chestiune și atunci când la acea întâlnire instituționalizată să fie cel puțin solicitate și
propunerile lor chiar dacă nu vor participa.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Credeți dumneavoastră că acuma noi înrt-o săptămână putem să facem
propuneri, să aducem modificări la ce am făcut, spuneți dumneavoastră. Eu zic nu!
Dl PANIE SERIU
Eu am făcut o propunere, dumneavoastră hotărâți.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Iar nu mai vreau să intru în istorie, domnule consilier.
Dl PANIE SERIU
Eu mai am o problemă.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Din fericire putem să spunem că vom avea și noi curent la Monumentul lui
Mihai Viteazu, că de 30 de ani nu am fost în stare să ducem curent acolo, acuma
avem doar stâlp, vom avea în acest an. Vom avea o lumină arhitecturală pentru a pune
în valoare Monumentul, s-au pichetat pinii de acolo și se va vedea Monumentul din
drum, vopsim și drumul exact cum s-a făcut la Gorgana și la Bocșa la Simion
Bărnuțiu, facem tot în măsura posibilităților. Încă suntem la început și vom avansa
aceste lucrări. Dar întotdeauna avem un plan și ne ținem de el. Propunerile sunt bine
venite dacă vin în timp, domnule Panie și dacă oamenii de acolo dacă ne contactează
nu o să mergem noi cu arcanu să căutăm ONG-uri să se dea sfaturi, dacă vin tratăm
cu responsabilitate cu profesionalism, ținem cont de părerea dumnealor, dacă sunt
avizate, dar acuma să mergem să batem toba, haideți! Noi invităm să-și aducă
contribuția să facă promovare pentru evenimente, ne dorim să vină cât mai multă
lume să nu mai fie dezbateri, cum să vă spun cu polemică pe această temă. Să putem
și noi să ne bucurăm de monumentele pe care ni le-au făcut alții și să demonstrăm
măcar că suntem în stare să-l îngrijim să facem curat în casa noastră. Avem un pod
care nu se știe în proprietatea cui e. Este în curs de rezolvare și această problemă.
Podul să se întabuleze pe primăria din Bocșa urmând să-l cedeze către Consiliului
Județean Sălaj, să facem să fie funcțional și oamenii să aibă acces acolo la
Monument. Toate aceste lucruri le facem cât de repede, dar nu avem baghetă magică
ca să rezolve într-o zi tot ce ne-am propus noi să facem. În schimb în fiecare zi facem
ceva și facem cu profesionalism.
Dl PANIE SERIU
Am înțeles, mai am o problemă să o ridic legat de secția de Urgență de la
Spitalul Județean, dacă știți că au fost sau mai sunt câteva situații extrem de neplăcut
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vis-a-vis de pacienții care se adresează serviciilor medicale de urgență și totuși cred
că ar trebui să avem o analiză și o verificare pertinentă în ceea ce se întâmpă acolo.
Din datele pe care le am nu sunt multe cazuri, dar totuși apar de fiecare dată, cred că
ar trebui o analiză foarte atentă în ceea ce se întâmplă acolo.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și eu cred că trebuie o analiză și chiar o facem în fiecare săptămână. Mâine mă
întâlnesc cu medicii nu numai de la UPU, mă întâlnesc cu medicii din Spitalul
Județean pentru a vedea problemele cu care se confruntă. Tot timpul a fost problemă
la UPU, din fericire numărul problemelor a scăzut foarte mult și asta mă bucură. Mai
sunt probleme, am refăcut acel proiect care reglementează activitatea în UPU așa cum
este reglementată în orice spital din occident și din țară unde sunt modele de bune
practici, din păcate trebuie să așteptăm modificarea proiectului pentru că era atât de
prost făcut încât nu mai corespundea nevoilor actuale ale practicării medicinii. Erau
tot feluri de colțuri și colțișoare și de cabinete pentru anumiți medici preferați de unii
sau de alții. Vom avea un UPU modern cu dotări moderne acuma urmează să facem
consolidările pentru amenajarea acelui heliport sus pentru a fi în siguranță în ceea ce
privește pericolul la seisme și astfel de fenomene naturale, urmează să definitivăm
acest proiect să terminăm acolo toate intervențiile noastre să beneficiem de un UPU
așa cum ni-l dorim cu toții performant. În plus avem probleme cu personalul la UPU
de-a lungul timpului au plecat foarte mulți medici din UPU, așa cum știți și
dumneavoastră, încep să vină medici, am scos posturi la concurs așa că avem
candidați sperăm să vină medicii cei mai buni, să avem performanță la UPU. Eu pe
acestă cale mă adresez și locuitorilor județului Sălaj. Din analizele făcute la UPU,
75% din cei care se adresează urgenței, nu sunt pentru aceste servicii medicale de
aceea fac un apel la medicii de familie pentru a promova și dumnealor așa cum au
mai făcut-o acest lucru, adică un pacient să se adreseze prima dată medicului de
familie, avem pe doamna doctor Irimiea și știe ce se întămplă.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Domnule Președinte.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Lăsați-mă să termin doamna Iimiea. Nu vă grăbiți.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Întotdeauna v-am lăsat.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Deci să se adreseze prima dată medicului de familie, medicii de famile să ofere
și ei un tratament unde nu se impune trimiterea în urgență. Din analizele pe care le
avem făcute de către specialiști de acolo, se spune că 70% dintre pacienții care merg
la UPU nu sunt pentru așa ceva. Se aglomerează foarte mult, primirea urgențelor cu
cazuri care nu sunt de urgență și din păcate stau în urgență și așteaptă oamenii care au
cu adevărat nevoie de îngrijiri de urgență. Și pentru asta fac apel la medicii de familie
de a mai vorbi din nou cu pacienții și a le explica, primul pas este a consulta medicul
de familie și pe urmă cu recomandarea medicului de familie să meargă la urgență
atâta vreme cât nu sunt într-adevăr urgențe.
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Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Domnule Președinte, stimați colegi, stimați cetățeni. Vă vorbesc efectiv în
calitatea unui medic de familie, să zicem tânăr, de 14 ani lucrez în județul Sălaj,
respectiv în Zalău. Am o listă de pacienți destul de mare. În condițiile în care eu sunt
plătită să văd, să consult 20 de pacienți pe zi, în condițiile în care se pote vedea în
SIUI Național cu cardul de sănătate, că eu am văzut 74 de oameni pe zi, nu a contat
că au covid, insuficiență cardiacă, nu a contat că au venit la mine pentru tulburări
anxioase date de această societate în care trăim, pe toți i-am văzut cu mult drag și îmi
iubesc meseria asta este clar. Doar vă spun domnule Președinte, medicul de famile nu
mai poate fi biciuit, îmi pare foarte rău.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și mie îmi pare foarte rău că dumneavoastră credeți că vă biciuiesc sau eu
propun așa ceva.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Noi doi nu discutăm la atac de persoană, eu nu vă vorbesc neapărat
dumneavoastră personal. Am zis domnule Președinte, stimați colegi și cetățeni, așa
am început discursul. Nu discut doar despre mine că sunt biciuită, consider că și
colegii mei sunt surmenați și aș putea să aduc argumente.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Exact la fel mă bucur. Scuzați-mă că eu v-am întrerupt și sunt nepoliticos. De
aceea v-am spus că în UPU sunt probleme, dar că oamenii sunt agresați, vorbesc
despre medicii din UPU, de către pacienți. Nu generalizez, dar sunt foarte multe
cazuri. De aceea v-am spus că trebuie să analizăm. Vă rog.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Domnule Președinte, de ce statul Român nu mă încurajează pe mine ca medic,
forța de muncă?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Întrebați-vă deputatul doamnă și senatorul care vă reprezintă.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Cu siguranță l-am întrebat și cu siguranță a ridicat problema la nivelul ministerului,
așa că vreuu să vă spun că nu aveți cum, din nou, să aruncați pe spatele medicilor de
familie o altă problemă. Domnule Președinte, în fiecare zi eu lucrez în
CORONAFORM, în fiecare zi consult pacienți cu covid, nu neapărat colegii de la
ATI tratează. Domnule Președinte vă rog să vă uitați în SIUI național.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dumneavoastră aveți ceva cu mine? Eu m-am adresat medicilor de familie să
sprijină atâta tot, nu am spus că nu vă faceți datoria. Doamna doctor m-ați găsit pe
mine țintă și strigați la mine. Vă revoltați, bată-vă norocu! Cu ce v-am supărat, că
trebuie să explic oamenilor.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Ați atins un punct sensibil tagmei din care fac eu parte.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Eu nu v-am acuzat, v-am rugat să ne ajutați să le faceți cât puteți
dumneavoastră, dar nu am spus că nu faceți, așa cum faceți. Doamne ferește, cum să
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vă acuz. Unde ați simțit dumneavoastră acuzația? Vă rog frumos, pe medicii de
familie, să ne ajute să nu mai meargă în UPU, om cu durere de cap. De când te doare,
domnule capul? De 30 de zile. La medicul de familie ai fost? Nu am fost. În sensul
acesta, nu am vrut să polemizez și nici să acuz medicii, că știu în ce condiții trăiesc.
Dar din păcate nu pot să fac nimic că nu depinde de Consiliul județean, doamna
doctor, depindeți de alți factori, de Ministerul Sănătății, care se descurcă cum se
descurcă, de Casa de Asigurări de Sănătate și de acolo vin soluțiile. Noi cei din
Consiliul județean avem atribuțiile pe care le avem.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Dar s-a întrebat cineva vreodată în județul Sălaj, dacă noi medicii de familie
avem vreo nevoie?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dumneavoastră considerați că noi, Consiliul județean avem atribuții în
activitatea dumneavoastră, a medicilor de familie? Că sunteți consilier județean și
cunoașteți.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Cu siguranță cunosc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și avem atribuții în ceea ce privește activitatea dumneavoastră?
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Dar dumneavoastră împreună cu Prefectura, la care este subordonată Direcția
Județeană de Sănătate Publică, cu siguranță puteați să întrebați.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Ce avem noi cu sănătatea publică în afara de Spitalul Județean și de alte centre
pe care le îngrijim doamna doctor? Noi ne facem datoria de cât posibil, aici încercăm
să rezolvăm probleme cu care se confruntă medicii, eu sunt ordonator de credite a
Spitalului Județean.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Dar atunci vă rog să faceți apel la Spitalul Județean și atunci despre ce
discutăm? Medicii de familie dacă nu sunt în subordinea nimenui.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu v-am acuzat, le-am cerut ajutorul ca și entitate, doamnă.
Dna IRIMIEA ANCA-MANUELA
Credeți că noi nu v-am dat ajutorul pe brânci, domnule Președinte? Vă
mulțumesc!
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Are cuvântul dl. Secretar general al județului Cosmin Radu Vlaicu, pentru a
prezenta rezultatul votului.
*
DL. COSMIN RADU-VLAICU, prezintă rezultatul votului:
Bună ziua! În urma totalizării voturilor exprimate prin buletin de vot, adică vot
secret:
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Stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sălaj:
- Domnul Vlaicu Cosmin-Radu – a obținut - 28 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă”, 1 vot ”nule”;
- Doamna Milaș Violeta – a obținut - 29 voturi ”pentru”, 0 ”împotrivă”, 0
voturi ”nul”;
- Doamna Lapoș Eva-Maria Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Doamna Vlas Andreea Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Domnul Ianc Petru-Ioan Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Doamna Cernucan Loredana-Diana Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”,
0 ”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Domnul Pop Mircea Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0 ”împotrivă”,
0 voturi ”nule”;
- Doamna Sîrcă Loredana-Maria Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Doamna Dan Alexandra-Loredana Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”,
0 ”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Doamna Acaraliței Maria Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Domnul Blaj Daniel Sebastian Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Domnul Urs Andei Violeta – a obținut- 29 voturi ”pentru”, 0 ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
Se adoptă Hotărârea Nr. 90
Stabilirea componenței comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii
contractului de concesiune:
- Domnul Chende Ioan - a obținut - 25 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
- Domnul Moni Sándor - a obținut - 26 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
- Domnul Pop Gheorghe-Ioan - a obținut - 28 voturi ”pentru”, 1 vot
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
- Domnul Olar Nicolae- a obținut - 25 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
- Domnul Vincze Ioan - a obținut - 26 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
- Doamna Crișan Mariana-Dana - 25 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
- Domnul Ardelean-Gheorghe - 28 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă”, 0 voturi
”nule”;
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- Domnul Ardelean Cosmin- Vasile - 25 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă”,
0 voturi ”nule”;
Se adoptă Hotărârea Nr. 91
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt probleme de ridicat la diverse? Dacă nu, nemaifiind alte puncte
înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările şedinţei de azi. Vă mulțumesc tare
mult și vă doresc o zi frumoasă. Vă așteptăm în 07 august la manifestările din
Guruslău.

PREȘEDINTE,
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu

Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier juridic:
Seres Judith-Réka - 1 ex
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