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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 20521 din 27.10.2021
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 27 octombrie 2021
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Stimaţi colegi, vă propun să ținem un moment de reculegere în memoria
celui care a fost doctorul Pop Augustin, fost consilier județean, o personalitate a
județului și de asemenea pentru cel care a fost Mircea Ghiurco, fost vicepreședinte
al Consiliului Județean Sălaj.
*
Se păstrează un moment de reculegere.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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. 258 din 21.10.2021, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în
şedinţă ordinară, fiind stabilită desfăşurarea acesteia în sala de şedințe „Dialoguri
Europene”, situată la etajul I.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 27 consilieri județeni, plus președintele
Consiliului județean, absenţi fiind domnii: Dimitriu Alexandru, Mihiș Viorel și dna
Irimiea Anca – Manuela.
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
*
Faţă de proiectele cuprinse în ordinea de zi, v-a fost comunicat următorul
proiect de hotărâre :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău.
Vă propun ca acesta să fie dezbătut după punctul 11 al ordinii de zi,
respectiv la punctul 12.
Supun la vot ordinea de zi, cu această modificare:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
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județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost aprobată următoarea ORDINE
DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare
şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, la 30 septembrie 2021.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi
al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii
Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj.
5. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru
Protecția Copilului Sălaj.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea
sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale
adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii
practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea tarifelor aplicabile serviciului
public de salubrizare al Judeţului Sălaj.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 108F : DN 1H - Șimleu Silvaniei - Măeriște Șărmășag - Chieșd - lim.jud. Satu-Mare, km 0+000 - 31+055”, în vederea accesării
finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
9. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în
domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază
Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj
nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între
Județul Sălaj și Comuna Buciumi pentru realizarea activităților necesare valorizării
rezultatelor proiectului “Circuitul castrelor romane din Județul Sălaj.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău,.
13. Diverse.
*
*
*
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
30.09.2021, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există. Nu sunt.
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Îl supun la vot.
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare
din data de 30.09.2021.
*
*
*
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, la 30
septembrie 2021, o invit pe dna. consilier SOUCA VALENTINA LUCIA să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna SOUCA VALENTINA LUCIA
Comisia de specialitate, avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu patru
voturi “pentru” și 3 voturi „împotrivă”.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Am să intervin doar la Anexa nr. 2 – la Secțiunea de dezvoltare și v-aș
întreba, care sunt motivele și cauzele pentru care avem această execuție mică? În
sensul în care la cheltuielile totale avem un 48,13%, la învățământ avem 16,30%,
la sănătate 43,53%, deci, repet mă refer doar la Anexa 2, la Secțiunea de
dezvoltare, asta reprezintă de fapt cheltuielile și plățile efectuate. De asemenea, la
asigurările de asistență socială, cheltuieli de capital 12,55%, drumuri și poduri
județene avem 60% , deci mă refer doar la Anexa 2, asta reprezintă cheltuielile și
plățile efectuate. De asemenea, la asigurările de asistență socială, cheltuielile de
capital 12,55% drumuri și poduri județene, avem într-adevăr 60%, dar la reabilitare
drumuri și poduri județene doar 39,15%.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Așa cum știți și din ședințele anterioare, știți prin ce criză mondială trece
toată lumea, în ceea ce privește scumpirea prețurilor la diferite materiale. Și din
această cauză s-au întârziat asfaltările pe drumurile județene, asfaltări care sunt de
fapt valori mai mari la lucrările care sunt pentru reabilitarea drumurilor județene.
Dacă ar fi să ne uităm la cifre, într-adevăr ca procent nu stăm cum ne-am fi dorit și
eu mi-aș fi dorit o execuție mai bună până în 31 septembrie. Dacă ar fi să ne uităm
la buget și la cifrele care le putem compara cu anii trecuți, stăm mai bine, dar încă
o dată vă spun, nu sunt satisfăcut de asta și îmi pare rău că am trecut printr-o astfel
de criză, nu așa va sta bugetul și execuția bugetară la finalul anului.
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La finalul anului, sunt convins că vom sta mult mai bine, pentru că se
anunță o toamnă mai lungă și constructorii s-au mobilizat destul de bine și vor
recupera mult din întârzierile care sunt până acum. Dar, aș vrea să vă dau și câteva
cifre care să confirme ceea ce vă spun eu. În anul 2020, am avut 52% execuție
bugetară, acum avem 48%, dar în 2020 am avut 28 milioane 252 lei plăți, în 2021
avem 46 milioane 585 mii lei plăți. În plus, de la data de 31 septembrie, deja am
mai făcut plăți de 12 milioane lei, iar ieri am semnat plăți de încă 3 milioane lei.
Deci, lucrurile vor merge înspre bine și vreau să vă încurajez pe fiecare să știți că
vom sta mult mai bine la finele anului. Acestea sunt motivele pentru care suntem
aici, lucrările care s-au executat până acum pe drumurile județene sunt lucrări de
consolidare, urmează cele de asfaltare care sunt mult mai costisitoare și care din
păcate nu au putut fi făcute așa cum am preconizat noi în semestrul înainte de
septembrie, urmând ca mobilizarea pe care o au constructorii să ne dea satisfacția
de a circula pe drumuri asfaltate la sfârșitul anului.
Dl OPRIȘ ALIN - FLORIN
Mai am o intervenție, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb, pe
Programul Național de Dezvoltare Locală, ce se întâmplă ca și valori, suntem tot
acolo ca și la 6 luni? Deci, execuția e undeva la 30%, în condițiile în care la 9 luni
nu a fost prevăzut nici jumătate din cât era prevăzut pe un an de zile. Și tot aici,
vreau să vă întreb la Fondul European de Dezvoltare Regională, unde și aici ne
ducem la 30% maxim, în condițiile în care sunt bani destui de cheltuit dacă luăm
pe zona respectivă sunt o lipsă de 50 miliarde lei. Ce se întâmpălă aici, avem vreo
șansă? Dumneavostră erați optimist ședința trecută și ne spuneați că execuția
bugetară credeți că va fi undeva la 80%.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu cred. Astăzi vă spun – în urma analizei – că nu cred că va ajunge la 80%,
cu siguranță va depăși 60%, 64%, dar nu vom ajunge la 80%, dată fiind situația din
țară și din toată lumea, din păcate. Nimeni nu știa în ianuarie, februarie sau aprilie,
că va urma o criză a materialelor care va stopa execuția bugetară în această
perioadă datorită creșterii prețurilor la materiale. După cum știți și dumneavoastră
și domnul Demle, a fost o chestiune, sunt convins că a fost o speculare politică
când a spus: “nu vă plângeți dumneavoastră, domnule președinte de constructor,
dați pensii și salarii”! Eu îl respect pe domnul Demle și știu cum a făcut această
chestiune, nu le plângem de milă, suntem solidari, dar până la urmă acest sector
lucrează pentru noi, pentru a putea implementa aceste proiecte. Dacă nu vom avea
firme solvabile care să ducă înainte executarea acestor lucrări, nu avem cum să le
terminăm, nu avem alți oameni care să vină, în plus și acolo lucrează oameni care
au familii, ș.a.m.d., nu putem să ne întoarcem noi la anii 1990 sau înainte până în
1989, ca să formăm din nou statul ca acționar majoritar în această țară și de aici
sunt probleme. Pe PNDL, ca să vă răspund la întrebare, noi am făcut o rectificare,
dacă vă aduceți aminte, în iulie, unde nu se pune problema că nu ne-a dat Guvernul
bani, să intrăm iar în discuții politice. Noi am bugetat, tocmai pentru a avea bani la
dispoziție, să decontăm lucrările executate de antreprenori. Din păcate, au fost
complicații pe drumul de la Doh la Măeriște, acolo au fost complicații cu relocarea
conductelor de apă și nu s-au mișcat așa cum ne-au promis că vor face. Contractul
din păcate nu a fost făcut de mine și nici de dumneavoastră, așa a fost făcut nu
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putem merge acuma “să le punem sabia în coastă” celui care e acolo, decât să ne
mobilizăm, să facem controale, să mergem să le cerem să respecte contractul. Dar
și acolo ne va duce spre o execuție cât mai bună, lucrările de asfaltare care sunt
mult mai costisitoare decât ce a fost executat până acuma.
Dl OPRIȘ ALIN - FLORIN
O completare. Nu întâmplător vă întrebam de Programul Național de
Dezvoltare Locală, știind bine că urmează Programul Anghel Saligny și aici să nu
ne lovim de aceleași probleme. Încă avem multe proiecte care sunt trecute pe
Programul Anghel Saligny și să nu ne trezim că avem așteptări foarte mari și când
ajungem la execuția să fie...
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnule Opriș, aveți dreptate exact ce gândiți dumneavoastră gândesc și eu
și sunt de acord cu dumneavoastră. Din tot sufletul îmi doresc să vină firme
serioase la licitație, să achiziționeze aceste lucrări și să-și respecte obligațiile pe
care le presupune un contract. Urmează ca noi să avem contracte făcute mai bine,
cu clauze concrete, care să-i oblige pe constructori să respecte graficul de lucrări și
noi, dacă nu le respectă să avem posibilitatea să-i penalizăm sau chiar să le
reziliem contractul.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Stimați colegi, vreau să fac doar o intervenție pe această temă. Săptămâna
trecută am fost pe teren și am discutat cu constructorul de la DJ 110, același
constructor îl avem și pe DJ 191C, care a promis că până la sfârșitul anului, dacă
vremea permite poate cheltui încă 3 milioane lei, strict pe asfaltare, asta ar însemna
să avem o execuție mult mai bună pe acest segment. Și legat de Anghel Saligny,
dați-mi voie să vă spun, că eu am încredere că acest program va funcționa și mai
departe, dar cum spunea și domnul președinte, dacă nu avem constructori serioși
nu prea reușim să ținem de ei, din acest motiv o să modificăm și clauzele
contractuale în acest sens.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Domnule președinte, la începutul anului, la aprobarea bugetului afirmam
aici, în plen că dacă la finele anului o să prezentați o execuție de 80%, personal o
să vă felicit. Nu-mi dați această ocazie, poate rămâne pe anul viitor. Am două
întrebări.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Să dea Dumnezeu! Va fi în beneficiul tuturor dacă vom putea face mai mult,
cred că și dumneavoastră vă doriți asta. Nu vă bucurați că e mai puțin decât ne
dorim.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Nu. Execuția să fie 90%. Am avut la prevederi bugetare la subvenții pentru
colectarea deșeurilor de natură animală și vă întreb dacă Consiliul județean are
contract de ecarisaj la această dată cu o firmă specializată? Pentru că ne intră în
atribuții.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă spun. Probabil că dumneavoastră fiind consilier județean mai vechi, știți
că în fiecare an ne-am lovit de același lucru. Din păcate, legea și tarifele nu ne
permit achiziționarea de servicii pentru realizarea acestui serviciu. Tarifele sunt
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mult sub nivelul celor care ar trebui să fie, pentru a se prezenta cineva la
licitație. Nu acum de când sunt eu președinte, nici înainte, acum 3, 4 ani de zile nu
au fost.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Dar ce se întâmplă cu animalele care trebuie...
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
DSVSA-ul este răspunzător de rezolvarea acestei probleme.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Mulțumesc. A doua întrebare. Tot așa prevederi am avut la subvenții de la
bugetul de stat către bugetele locale, pentru finanțarea investițiilor în sănătate. Și
avem execuție zero. Am avut prevederi bugetare. Care este motivul de nu s-au
făcut cheltuieli? La secțiuni de dezvoltare, la punctul 4.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu o avem pe doamna manager aici, dar o avem pe doamna director Ghilea.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Dacă îmi dați voie, domnule președinte. Într-adevăr vorbim de acea sumă
care a fost obținută de la bugetul de stat, cele 7 milioane lei, să cuprindem în Legea
bugetului, acești bani au fost destinați pentru extinderea ambulatoriului pentru a
realiza acea investiție de centru angio, să cumpărăm angiograful până la urmă. Din
păcate, Legea achizițiilor ne-a împiedicat, deoarece nu s-a prezentat nimeni la
prima strigare, iar în ce privește extinderea ambulatoriului suntem iarăși în
achiziție și în vară am decis că dacă aceste sume nu sunt folosite, merg înapoi la
bugetul de stat, la sfârșitul anului 2021 și din acest motiv am solicitat spitalului să
ne spună exact care sunt echipamentele și dotările necesare pentru Spitalul
județean în continuare, pe care ei au voie să le achiziționăm până la sfârșitul
anului. Și din acest motiv, dacă nu mă înșel, chiar în luna septembrie am primit
ultima aprobare de la Ministerul Sănătății încât să putem demara achizițiile acestor
aparate. Deci, banii vor fi cheltuiți până la sfârșitul anului în totalitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă-mi permiteți să completez. Deci, am primit de la bugetul de stat acești
bani, nu am avut cum să facem achiziția pentru că s-au scumpit materialele și nu sa prezentat nimeni la indicatorii tehnico-economici pe care noi i-am aprobat aici, în
Consiliul județean. Am făcut ajustările necesare și sunt în achiziție aceste lucrări,
urmând ca noi anul viitor să găsim sursele necesare să cumpărăm un angiograf,
deoarece realizarea extinderii acestui corp trebuie să o facem concomitent cu
instalarea angiografului, pentru că nu se pot face separat deoarece nu avem spațiu
necesar dacă nu realizăm montarea acestuia pe timpul construcției și pe urmă să
facem zidurile, așa se execută, asta este singura soluție. De aceea nu am cumpărat
nici angiograful pentru că nu am găsit nici un loc unde să poată fi montat în
Spitalul județean, așa cum el arată astăzi. De aceea, acești bani care sunt zero, sunt
mutați la alt capitol de unde am cumpărat aparatura necesară Spitalului județean.
Dl DEMLE ALIN
Domnule președinte, aș vrea să vă întreb și eu, dacă tot am discutat despre
drumuri, dacă la acest moment se lucrează pe DJ 108 A, sectorul Bogdana –
Vânători? Și dacă s-au făcut ceva plăți în această perioadă pentru acest
constructor?
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Ce vreau să vă spun. Discutând la începutul anului cu domnul
vicepreședinte, doamna director de la investiții, oameni care au știut să-mi explice
clar ce se întâmplă pe acel sector, e un sector montan, unde constructorul s-a aflat
într-o situație inedită, adică nu a făcut astfel de lucrări. A fost mult mai dificil de
executat, pentru că alta este vremea la munte și alta la deal. Și de aceea au fost
acele întârzieri pe care știm de anul trecut și din fericire nu am avut accidente, dar
au fost blocaje pe acel drum. Și orice spuneam noi, constructorului îi era imposibil
iarna să lucreze pentru că erau aluviuni și alunecări de teren care veneau din
pădure în drum, se forma acel noroi cu ploile, încât nu se putea circula pe acolo.
Am fost de mai multe ori pe acel sector, constructorul ne-a promis și nu că ne-a
promis, dar în fiecare zi, dacă nu cel puțin în fiecare săptămână, monitorizăm
executarea lucrărilor și avem certitudinea că va fi asfalt, domnule Demle, în afară
de 2 curbe, care sunt mult mai dificil de executat, cu toate că s-au terminat
săpăturile, se face stabilizarea acum. Dacă timpul ne permite, cu siguranță că vom
avea întreaga suprafață asfaltată cu primul strat. Dacă nu, vor fi maxim 2 curbe dar
și acolo va fi nisip, balastru și drumul va putea fi curățat. Pentru că toate zidurile
laterale de protecție sunt executate, urmând în prima curbă – care știți foarte bine
drumul - și acolo vor fi lucrări de consolidare și va fi un zid de protecție care va
asigura circulația în bună regulă pe acest drum. A fost un drum mai greu, ne
bucurăm că s-a cerut suplimentarea banilor pentru executarea lucrărilor, ceea ce ne
dă speranță că va fi mult mai bine. Dar, deja acum drumul arată mai bine și nu este
blocat.
Săptămâna trecută s-au terminat lucrările de săpătură, ceea ce ne permite să
fim optimiști.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, am fost foarte atent la răspunsul pe care ni l-ați dat și
dacă suntem la secțiunea de dezvoltare, vreau să vă spun că administrarea
Consiliului județean nu ține strict doar de investiții, de care obligatoriu avem
nevoie. Dar aș reveni și aș încheia intervenția mea pe acest proiect, la Secțiunea 4,
tot din Anexa 2, la învățământ unde avem 16,30% și aș aduce iarăși în discuție la
punctul 7 “asigurări și asistență socială, cheltuieli de capital” la care avem doar
12,59%. Cred că ar trebui să-i întrebăm pe responsabilii acestei investiții dacă au
anumite probleme din celelalte proiecte de pe ordinea de zi, unde rezultă anumite
chestiuni și o să intervin la momentul potrivit, dar repet, nu ține doar numai de
realizarea acestor investiții, ci trebuie să ne ocupăm și de celelalte aspecte care sunt
extrem de importante. Am amintit doar două și mă opresc aici. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
O avem pe doamna director Milaș, care ne poate da explicații.
Dna MILAȘ VIOLETA
Cele 10 case de tip familial care sunt pe POR, abia ieri am reușit să obținem
autorizația DSP, mai avem pentru 2 imobile avem nevoie de autorizația de la
Cultură, pe care nu am obținut-o încă. Deci, nu numai licitațiile ne crează
probleme, ci și aceste avize care durează foarte mult timp.
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Noi am fi vrut să începem casele mult mai repede, dar cu autorizarea lor,
DSP, ISU a fost greu, pentru că normele noastre pentru case de tip familial nu
impun filtru alb-negru-gri, DSP-ul are alte reguli. Până am lămurit aceste aspecte a
durat 3 luni. In iunie am depus și am primit avizele ieri, de la DSP. Deci și aceste
aspecte îngreunează activitatea în obținerea avizelor. Din păcate, la microbuz am
avut două licitații, nu ne-a venit nimeni, abia la a treia licitație, la lucrări la Șimleu
Silvaniei suntem la a doua licitație, exact ce a spus domnul președinte aceste
creșteri de prețuri ne-au afectat și pe noi. La proiecte v-am spus care sunt
problemele, avizările foarte mari în domeniul nostru. Să sperăm că la ISU nu o să
avem probleme și o să demarăm licitația.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă-mi permiteți să aduc o completare. Trebuie să ne uităm și la procent,
dar și la sume și să știm că au fost bani care ne-au fost ceruți pe parcurs pentru
realizarea unor lucrări și din păcate licitațiile nu au fost adjudecate și de aceea am
rămas cu acest procent pentru că lucrările trebuie făcute și aveți dreptate domnule
consilier, că lucrările sunt foarte importante. Din motivele obiective pe care ni le-a
spus și doamna și ce ne-au spus și de la Șimleu Silvaniei, nu au putut să realizeze
decât în acest procent aceste investiții urmând să se deruleze în continuare toate
demersurile pentru că sunt lucrări de care avem nevoie – nu au făcut alocările
necesare că nu aveau nevoie - și cu microbuzul, a fost pe parcursul anului, din
păcate nu se fac mașini și nu sunt licitații, acum am propus suplimentarea sumei.
Dna MILAȘ VIOLETA
Acestea sunt microbuze adaptate și nu sunt firme specializate de unde am
putea cumpăra.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da, o firmă privată poate să cumpere și microbuze second – hand care s-ar
găsi pe piață. Noi nu avem voie să cumpărăm, trebuie să ni-l facă cineva.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc, doamnei director, eram pregătit cu o astfel de intervenție la
proiectul următor, pentru că în expunerea de motive, exact acest lucru se spune și
de aceea am avut această intervenție, domnule președinte. Adică, la o instituție a
statului se depune pentru obținerea unui aviz, pentru că majoritatea lucrăm la
instituții și trebuie să respectăm acest termen de 30 de zile și din luna iunie, iulie,
acestea încă nu s-au eliberat. De aceea am revenit și cred că trebuie să facem front
comun ca atunci când sunt situații de acest gen să rezolvăm punctual și să nu avem
aceste probleme.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Avem o problemă și cu avizele de la Cultură. Știți foarte bine, că sunteți în
domeniu, ce înseamnă Ordinul Arhitecților, din păcate trăim în România și asta ne
ocupă tot timpul, trebuie să găsim și acolo oameni care să fie în favoarea
investițiilor și în favoarea dezvoltării în România. Din păcate, de multe ori se iau
decizii arbitrare și își doresc alte lucruri și v-ați lovit și dumneavoastră de asta și
cunoașteți foarte bine problemele. Eu încerc pe toate căile să găsesc soluții și să
deblochez și nu sunt autoritate ca președinte al Consiliului județean deasupra lor și
aici ne lovim de birocrația românească pe care sperăm să o învingem până la urmă.
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Dl PANIE SERGIU
De aceea ne dorim și candidăm la anumite funcții și responsabilități și nu mă
refer numai la funcția dumneavoastră pentru că mai există o funcție extrem de
importantă la nivelul Județului Sălaj, prefectul Județului Sălaj, care sigur poate
mediatiza și poate verifica dacă instituțiile respectă prevederile legale și își asigură
sprijinul pentru realizarea acestor investiții.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Sunt de acord cu dumneavoastră. Din experiența dumneavoastră, puteți să
spuneți că a funcționat mai bine înainte, cu toate că ați avut prefect? Nu de aceleași
probleme s-au bătut?
Dl PANIE SERGIU
Vă răspund din nou așa cum am răspuns întotdeauna, nu o să revin la istorie
pentru că viziunea trebuie să fie către viitor.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar revin la istorie, pentru că nu cred că ne
este rușine de istorie, domnule Panie, tot noi am fost acolo. Sunt aceleași probleme
încă nerezolvate.
Dl PANIE SERGIU
Nu am spus că noi suntem perfecți sau că noi le-am făcut pe toate. Nu despre
asta este vorba.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu e o polemică, dar știți problematica. Din păcate suntem în aceeași situație
cu o birocrație exagerată. De aceea avem nevoie de reforme în țara asta, să vină
oameni politici puternici, să facă front comun în fața acestor provocări care ne
afectează pe toți și să facă politică, dar acolo unde trebuie să faci politică, când e
vorba de administrație, așa cum spuneți dumneavoastră, să facem front comun și să
învingem o dată balaurul care se numește birocrație excesivă în România. Și asta
ne afectează și pe noi în Sălaj.
Dl SZILAGYI ROBER – ISTVAN
O singură intervenție aș dori să fac domnule președinte. Instituțiile publice
deconcentrate sunt coordonate de prefect, însă directa lor subordonare este la
minister. Așa că putem discuta la nesfârșit ce poate face prefectul, sau ce nu poate
face. Știm cu toții că din păcate el nu are atribuții în acest sens și nu știm dacă este
bine să vorbim de presiuni față de instituții, pentru că în altă parte se va înțelege
altfel.
Dl PANIE SERGIU
Ați înțeles greșit, domnule vicepreședinte, dar mă opresc aici. E vorba de
colaborare instituțională fără nici cea mai mică presiune. Când este nevoie de
ajutor trebuie să-l acorzi. Doar intervenție instituțională, vă mulțumesc.
Dl OPRIȘ ALIN - FLORIN
Domnule președinte, mai am eu o intervenție referitor la drumurile județene.
Ați spus că țineți legătura cu constructorii și discutați să realizeze cât mai mult
până la finele anului din execuția de lucrări. Aș avea rugămintea să le și transmiteți
constructorilor care au predate drumurile să le și repare. Și vă dau un exemplu:
drumul de la Ortelec la Creaca care este predat constructorului și sunt anumite
probleme pe drumul respectiv cu gropi, denivelări, care ar trebui rezolvate.
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnule Opriș, ați avut o intervenție la domnul Marc, cât a fost președintele
Consiliului județean, pe drumul acesta în mandatul trecut, pentru că erați consilier
județean?
Dl OPRIȘ ALIN - FLORIN
În mandatul trecut nu cred că - acel drum a fost pe final de mandat - drumul
respectiv licitat și predat constructorului.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Era adjudecat. Și vă spun și de ce, pentru că știu. M-am dus și am discutat cu
constructorul și i-am pus în vedere că trebuie să asfalteze acele gropi imense care
erau acolo. Și astăzi mai sunt gropi, pentru că nu a pus un strat de asfalt de uzură,
ci au pus un strat de asfalt cel care se pune primul strat. Din păcate, toată iarna s-au
făcut alte gropi pentru că nu ține acest asfalt. Anul viitor urmează să abordez acest
segment, dar până atunci nu scuză cu nimic acest constructor să rezolve problemele
pe care le are în administrare, dar vă aduceți aminte ce era acolo înainte să fiu
președinte? Nu vreau să mă laud “că mi-au pierit lăudătorii”, dar prima intervenție
a fost acel drum, s-au dus acolo mașinile și au astupat gropile pentru că nu se
putea merge, mai ales aici la ieșire din Ortelec. Nu am văzut aceeași preocupare și
înainte. Mă bucură că aveți preocupările acestea, avem sesizări de la cetățeni, anul
trecut au fost două accidente pe acel drum, au fost amenzi date administratorului
drumului actual, dezăpezirile nu au funcționat cum trebuie și i-am chemat de
nenumărate ori la discuții și în teren.
Dl OPRIȘ ALIN - FLORIN
Domnule președinte, am vrut să am această intervenție, în ideea de a ajuta
locuitorii care circulă pe zona respectivă, eu circulând destul de des am observat că
este un drum destul de des circulat, mai ales că este alternativă prin Crișeni. Nu
eram malițios, era o intervenție punctuală, de a atrage atenția constructorului să
rezolve problema și cu respect vă aduc aminte că de la vechea administrație a
domnului Marc, cele 42 miliarde lei rămase cu onor în buget, sunt cheltuite 30
miliarde lei, nu am vrut să amintesc și este singurul procent de 80% care este
cheltuit din banii de rezervă care au rămas din excedentul anului trecut.
Deci, eu cred că și vechea administrație a reușit să-și facă treaba și să ne
lase un excedent care să-l putem folosi noi. Așa cum tot hulim vechea
administrație, cred că și-au făcut treaba.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu am hulit vechea administrație. Am spus așa: dumneavoastră ați făcut o
intervenție pentru drumul acela? Ați făcut o declarație mai înainte?
Dl PANIE SERGIU
Da, domnule președinte, intervin eu pentru că vreau să-l ajut pe colegul meu.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu are nevoie, că se descurcă el.
Dl PANIE SERGIU
Pentru că este în sală doamna director Ghilea - după ce am predat acel
amplasament am avut nenumărate discuții pentru remedierea acestor probleme
destul de serioase privind reparațiile care s-au făcut pentru că nu rezistă în timp și
reparațiile trebuie repetate. Din moment ce dumneavoastră ați preluat comanda
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Consiliului județean, este responsabilitatea dumneavoastră de a remedia acele
probleme, dar noi pe sfârșit de mandat și pentru preluarea acelui amplasament am
făcut nenumărate intervenții nenumărate la operator, la prestator...
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Din păcate nu v-a ascultat, pe mine m-a ascultat și o să mă asculte și în
continuare și o să vedeți că se vor rezolva aceste probleme.
Dl PANIE SERGIU
Cred că sunteți într-o eroare. S-au remediat parțial problemele respective.
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Alte întrebări?
Dna SOUCA VALENTINA – LUCIA
Consiliul județean a contractat de curând un împrumut substanțial, pe care
l-a justificat prin faptul că a dat Guvernul o Ordonanță de Urgență care permite
acest lucru și să avem acești bani, dacă vom avea nevoie de ei.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu-i adevărat.
Dna SOUCA VALENTINA – LUCIA
Partidul Social Democrat a prezentat motive rezonabile pentru a nu lua acest
împrumut, cu atât mai mult cu cât ne-am manifestat reticiența că se vor cheltui
banii existenți în bugetul instituției. Aș dori să vă întreb, cât a fost utilizat din acest
împrumut pntru dezvoltare, ce dobândă s-a plătit și dacă dumneavoastră considerați
că banul public a fost cheltuit eficient?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Consider că banul public a fost cheltuit eficient, v-am spus pentru ce am luat
acel împrumut, pentru finalizarea lucrărilor la parcare, pentru finalizarea lucrărilor
la DJ 108D, partea de la Cehu Silvaniei spre Maramureș și banii vor fi cheltuiți
până la finalul anului, aproape toți. Dacă vom reuși să facem economii, vom pune
banii în altă parte. Problema este că nu putem lua bani de la Fonduri Europene și să
le mutăm pentru lucrările finanțate de noi și o știu mulți dintre colegii
dumneavoastră.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 19 consilieri județeni.
- Împotrivă? 9 consilieri județeni.(dnii: Panie Sergiu, Demle Alin, Opriș
Florin, Pop Gheorghe - Ioan, Ardelean
Gheorghe, Borna Mihai – Bogdan,
Costinaș Ovidiu, și dnele: Forț Corina Emilia și Souca Valentina – Lucia.
- Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu 19 voturi “pentru”, și 9 voturi ”împotrivă” 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, la
30 septembrie 2021.
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Se adoptă Hotărârea Nr. 156
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021, îl invit pe dl. consilier SOJKA
ATTILA IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl SOJKA ATTILA IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Am câteva întrebări, domnule președinte. Aș începe la partea B, partea de
cheltuieli, la secțiunea de majorare unde avem acea valoare de 350 mii lei pentru
reparații curente. Am înțeles că este vorba de lucrări de reparații la acoperișul
clădirii instituției. Instituția în care ne regăsim noi astăzi?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da, s-au făcut reparații la acoperiș.
Dl PANIE SERGIU
Și a necesitat o valoare așa mare pentru reparația acestui acoperiș?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Este domnul Labo aici și vă poate răspunde la întrebări.
Dl LABO DOREL
Bună ziua! După cum vedeți avem deja probleme în această sală, cu
infiltrații de apă de la acoperiș. Reabilitarea acoperișului s-a făcut nu tocmai într-o
soluție foarte sănătoasă și necesită această investiție pentru că sub țigla sub formă
de solzi care se află sus pe clădire, nu este nici un fel de protecție. Și atunci când
plouă, când ninge și bate vântul ne trezim cu infiltrații. Deasupra avem două
straturi de folie, dar nu este o soluție permanentă și atunci am făcut o socoteală, neam consultat cu proiectanți, care ne-au dat o soluție să placăm pe interior cu folie
protectoare astfel încât să nu mai avem astfel de infiltrații.
Dl PANIE SERGIU
O să încerc să trec cât mai repede ca să nu pierdem vremea. La punctul B1
cu 5, avem o sumă de 7 mii lei aproximativ pentru alimentare cu apă, privind
servicii de elaborare documentație tehnică aducțiune conductă de apă. Este vorba
de conducta de la Vârșolț la Zalău? Nu înțeleg despre ce este vorba, nu este inclusă
în acel proiect mare?
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă spun domnule consilier. Am avut discuții cu Ministerul Dezvoltării, cu
Prim-Ministrul al României și se încearcă găsirea soluțiilor pentru a realiza o
conductă de la Vârșolț la Zalău. Dacă ne gândim la implementarea acelei conducte
de care vorbiți dumneavoastră, ea este dimensionată cu o conductă de 400. Ne
dorim implementarea unui proiect prin care să asigurăm apa de la Vârșolț încoace
cu conductă de 600. De ce? Oricând pot să mai apară avarii cum au fost și în vară
și să avem probleme cu apa în Zalău. Pentru că doar în 2023 sau poate chiar în
2024, va fi finalizată apa de la Tarnița. Ca să putem să aducem apa de la Vârșolț,
cu toate că am vorbit cu cei de la Compania de apă și va fi prioritară realizarea
acestui obiectiv de la Zalău până la Vârșolț, nu ajunge conducta pentru a aduce apa
la consumul Zalăului, doar de la Zalău încolo să asigure apa pentru restul. Și de
aceea, vrem să facem, Consiliul județean, să facem o conductă care va fi finanțată
de la bugetul de stat, pentru a putea aduce și asigura apa Zalăului indiferent de
problemele care vor fi cu cealaltă conductă, care știm că e șubredă și nu știm când
poate să sară Zalăul în aer. Nu vom cheltui, nu vom face proiectele, până când nu
vom avea siguranța, prin rectificare de la bugetul de stat, că vom avea banii și
conducta. În momentul în care vom fi siguri că vom avea bani, trebuie să demarăm
procedurile, să avem S.F.-urile, să întocmim proiect tehnic și să începem la lucru.
Dl PANIE SERGIU
Știm că există acel proiect care rezolvă în parte această problemă, dar dacă
există și o rezervă, foarte bine.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Din păcate, așa a fost, nu e vina celor care au fost aici, dimpotrivă e foarte
bine că avem acest proiect, care l-am moștenit și rezolvă problema apei în tot
Județul Sălaj. Este un lucru care trebuie aplaudat și chiar ne bucurăm.
Dl PANIE SERGIU
La punctul B.2. la diminuarea cu suma de 19 mii lei, v-aș întreba în anexa 8,
unde este cuprinsă suma de 4 mii lei pentru Castelul Beldy, acea sumă noi nu o
putem diminua de acolo? Într-adevăr avem un proces pe rol, dar totuși banii stau
acolo.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Noi avem un proces pe rol cu Castelul Wesselenyi.
Dl PANIE SERGIU
Da, mă scuzați, Castelul Wesselenyi.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Noi nu putem să luăm banii de acolo, pentru că în momentul în care
câștigăm procesul, noi asta ne dorim, trebuie să mergem mai departe cu
demersurile, pentru a cumpăra castelul. Domnul secretar general vă poate da detalii
mai pertinente.
Dl VLAICU COSMIN – RADU
După cum cunoașteți, noi avem un proces pe rol, care are un nou termen pe
luna decembrie acordat de instanță – aici vorbim despre Castelul Wesselenyi – iar
sursa de finanțare pentru această negociere trebuie să existe în momentul în care
am putea câștiga procesul. Sigur că este imprevizibilă data efectivă când s-ar putea
câștiga acest proces, sau ar exista o soluție definitivă ca să spun așa, dar sursa
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trebuie să o ai, pentru că noi la asta ne-am angajat. În momentul în care ne-am
angajat că intrăm în negocieri, știți foarte bine că unul dintre elementele de
negociere este să ai sursa la dispoziție, altfel nu poți să te duci la negocieri.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc. Mai am o singură întrebare, privind diminuarea transferurilor
repartizate inițial la 3 comune: Coșeiu, Hereclean și Măeriște și aș întreba care ar fi
motivele acestei diminuari?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Ce ați văzut în raportul de specialitate, la capitolul acesta sunt sumele
prevăzute pentru dezăpeziri. De exemplu Măeriște, nu și-a exprimat intenția de a
face dezăpezirile. Vom avea un alt operator care va face acest lucru, de aceea s-au
diminuat sumele.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt întrebări? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021.
Se adoptă Hotărârea Nr. 157
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Sălaj, o invit pe dna. consilier SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare
al comisiilor de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl 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.
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- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu un 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 158
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu”
Sălaj, îl invit pe dl. consilier DOBRAI FERENC CRISTIAN să prezinte raportul
de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl. DOBRAI FERENC - CRISTIAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcţii al Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 159
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecția Copilului Sălaj, îl invit pe
dl. consilier CHENDE IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl CHENDE IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
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*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al
membrilor consiliului.
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri? Nu sunt.
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
parcurgerea ordinii de zi.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii
cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în
vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul
în alt judeţ, îl invit pe dl. consilier BEREK STEFAN să prezinte raportul de
avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl BEREK STEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de
transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la
procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ.
Se adoptă Hotărârea Nr. 161
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre pentru
modificarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al Judeţului
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Sălaj, îl invit pe dl. consilier OLAR NICOLAE să prezinte raportul de
avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl OLAR NICOLAE
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
La acest proiect de hotărâre doresc să formulez următorul
amendament:
1. Titlul proiectului se modifică astfel:
”proiect de hotărâre pentru modificarea tarifelor aplicabile
serviciului public de salubrizare al Judeţului Sălaj, începând cu
01.01.2022”
2. Art.1 al proiectului de hotărâre se completează cu un nou alineat cu
următorul conținut:
”(2) Tarifele prevăzute la alin.(1) se aplică prestării serviciului de
salubrizare al Judeţului Sălaj începând cu 01.01.2022.”
Am ținut să aduc aceste amendamente, pentru a estompa orice altă
interpretare cu privire la data de la care se aplică tarifele modificate, respectiv
01.01.2022.
*
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, ați anticipat o intervenție și am și primit răspunsul
privind aplicarea acestui proiect pe care noi o să-l votăm astăzi, dar totuși l-aș
întreba pe domnul vicepreședinte Bîrsan, care este președintele Asociației
ECODES, care este influența sau creșterea efectivă și costurile necesare pe care
trebuie să le plătească cetățenii? Știu că în cadrul asociației se fac anumite calcule
și anumite proiecții prin care se poate vedea efectiv. Am putea vedea, undeva
aceste chestiuni?
Dl BÎRSAN CLAUDIU - CRISTIAN
Sigur că această majorare de tarif, urmează să se răsfrângă asupra tarifelor
practicate de operatorii de colectare și transport și în consecință asupra tarifelor
achitate de populație. Așa cum știți în mediul urban se achită prin contract direct
între operator și persoane fizice sau juridice, iar în mediul rural tariful se achită de
primării, urmând ca prin taxe să fie recuperate de la persoane. La nivelul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ECODES am făcut o simulare bazată pe solicitările
de majorări formulate de operatorii de colectare și transport și tariful pe care o
persoană ar trebui să-l plătească pe lună, am făcut o simulare pe fiecare comună,
pe fiecare oraș, vă pot da exemplificativ: la comuna Marca ar însemna o majorare
de 89 bani/persoană/lună, comuna Ip, 82 bani/persoană/lună.
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Dl PANIE SERGIU
Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc, lista respectivă sau proiecția
respectivă se poate analiza sau se poate vedea undeva?
Dl BÎRSAN CLAUDIU - CRISTIAN
Se poate analiza, dar este o proiecție neoficială, pentru că urmează să fie
votată această majorare, urmează să fie organizată o ședința AGA la ECODES,
unde o să fie majorate tarifele. Nu este o listă oficială, este o estimare făcută de
noi. Vreau să vă spun că sunt tarife și de 43 de bani și de 1 leu 30. Să zicem în
medie 1 leu/persoană/lună.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Să nu mă credeți populist, dar vechea conducere a făcut un proiect care este
fezabil și de care ne putem bucura. A fost o chestiune foarte bună pentru Județul
Sălaj, ceea ce a dus la rezolvarea unei probleme majore la nivel de țară,
salubrizarea unui județ. Vedem și astăzi și beneficiem de aceste investiții, pentru că
noi propunem un tarif de 147,98 lei/tonă, comparativ cu alte județe care nu au
implementat acest program, Maramureș de exemplu are 483,54 lei/tonă, ori județe
care au și ele proiecte de management a deșeurilor, sunt toate peste tarifele pe care
le practică Județul Sălaj, în afară de Județul Botoșani care are acum 138,83
lei/tonă. Toate aceste majorări știți foarte bine, vin din scumpirea materialelor, din
indexarea care se face la salariul minim pe economie și de la cursul euro, ș.a.m.d.
Dl PANIE SERGIU
Da, domnule președinte, dar nu ne așteptam la acest proiect de hotărâre,
pentru că suntem în prag de iarnă, sigur el se va aplica de la începutul anului viitor,
din ianuarie, tot în plină iarnă, se putea aștepta câteva luni până vine primăvara și
pe urmă să se facă aceste evaluări.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Știți foarte bine că este obligația noastră și nu se poate amâna,
dumneavoastră ați condus această comisie și știți care este procedura. Vă rog,
domnule vicepreședinte.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Stimați colegi. Vreau să vă aduc aminte, că din fericire anul acesta nu
vorbim de taxa pe economia circulară, acei 80 lei/tonă, pe care o plătim cu toții la
fiecare sistem de management integrat al deșeurilor. Am avut discuții la nivel de
minister și ni s-a spus foarte clar că anul acesta nu se va majora această taxă, după
cum știți, erau discuțiile și mai sunt discuții că acea taxă va fi majorată de la 80
lei/tonă la 120 lei/tonă și acest lucru trebuie să-l avem în vedere, pentru că anul
viitor, va apărea nu știm când și va trebui să scumpim din păcate deșeurile, pentru
că colectarea selectivă nu se realizează și România are grijă de acest segment. Și
din acest punct de vedere am zis că trebuie să facem acest pas, încât și UAT-urile
care stabilesc taxele la nivel local, cel târziu până la sfârșitul lunii decembrie,
trebuie să stabilească taxele pe anul viitor. Și din acest motiv pe lângă toate
celelalte solicitări pe care le-a avut operatorul, trebuie să avem în vedere astfel
încât aceste majorări se prevăd și în CT la colectare și transport și așa merg către
cetățeni. Ca UAT-urile să poată termina până la sfârșitul anului, noi eram nevoiți
să facem această intervenție încă de anul acesta. Mulțumesc.
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Dl COSTINAȘ OVIDIU
Aș avea și eu câteva observații punctuale. Am înțeles din proiect, după ce
l-am recitit, că într-adevăr avem nevoie de o eventuală creștere, pentru faptul că se
indexează salariile, dar în schimb nu am găsit concret în proiect, la ce materiale
face referință, la creșterea prețurilor, dacă la valoarea apărută a profitului s-a luat în
calcul faptul că nu putem noi obliga noi prestatorul de servicii, să mențină valoarea
profitului care trebuie să-l reinvestească în dezvoltare, mai apoi nu știu dacă
Consiliul județean își pune problema dacă, are loc creșterea schimbului valutar,
pentru că eu nu cred că operatorul va veni să solicite o recalculare a prețului, în
eventualitatea în care va scădea rata de schimb leu/euro. După o socoteală a mea
personală, recunosc, cred că această creștere medie va fi mai mult decât 1 leu/
capita, iar pe de altă parte nu cred că trebuie să facem neapărat o raportare la
prețurile față de alte județe, pentru că noi, în mare, în comparație cu alte județe,
avem implementat de niște ani buni ghidul, pe când alte județe nu îl au, sau sunt în
procedură.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Exact asta v-am spus, că avem norocul să avem implementat proiectul, dacă
nu-l aveam plăteam mult mai mult. Și asta v-am spus, că nu vreau să se creadă că
laud în compensare și că mă bucur de aceste servicii, iar lucrurile reale trebuie
spuse, ca să nu facem politică.
Dl BÎRSAN CLAUDIU - CRISTIAN
În fundamentarea acestui tarif este prevăzut salariul minim pe economie,
rata inflației ca date statistice, deci nu ne referim la creșterea prețurilor la anumite
materiale, ci la rata inflației, rata statistică care face parte din componenta statistică
și este normal ca atunci când această rată fluctuează, această componentă a
tarifului fluctuează și tariful în consecință să cunoască o fluctuație proporțională.
Referitor la acea influență a schimbului valutar, vreau să vă spun că este un fond
prevăzut la încheierea contractului de 900 mii euro, un fond care se află la
dispoziția Consiliului județean și pe care Consiliul județean va fi obligat să-l
folosească pentru închiderea acestei celule. Acești bani nu sunt la dispoziția
operatorului, sau face operatorul ce dorește cu ei, sunt banii noștri la dispoziția
Consiliului județean, deci o eventuală modificare a schimbului valutar prin
aprecierea leului, nu ar face decât să ne aducă nouă mai mulți bani în acel fond,
care să-i putem cheltui pentru închiderea celulei. Este necesar să modificăm tariful
acum când leul s-a depreciat, pentru că la momentul final când va trebui să
închidem celula, ne putem trezi cu o sumă mai mică decât 900 mii euro, sumă care
nu va fi suficientă, va trebui probabil să găsim alte surse de finanțare. Dar asta am
vrut să vă spun, că acei bani sunt la dispoziția Consiliului județean și o apreciere a
leului nu ar face decât să ne aducă nouă mai mulți bani în acel fond.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă mai sunt întrebări? Nu sunt
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 19 consilieri județeni.
- Împotrivă? 9 consilieri județeni.(dnii: Panie Sergiu, Demle Alin, Opriș
Florin, Pop Gheorghe - Ioan, Ardelean
Gheorghe, Borna Mihai – Bogdan,
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Costinaș Ovidiu, și dnele: Forț Corina Emilia și Souca Valentina – Lucia.
- Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 19 voturi “pentru”, și 9 voturi ”împotrivă” a fost adoptat proiectul de
hotărâre pentru modificarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al
Judeţului Sălaj, începând cu 01.01.2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 162
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 108F :
DN 1H - Șimleu Silvaniei - Măeriște - Șărmășag - Chieșd - lim.jud. Satu-Mare,
km 0+000 - 31+055”, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului
Național de Investiții „Anghel Saligny”, îl invit pe dl. consilier ZAHARIA
MARCEL CLAUDIU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl ZAHARIA MARCEL CLAUDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Domnule președinte, ați afirmat la proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului și logic, că nu vă puneți la cheltuieli cu documentația tehnică dacă nu
aveți asigurată sursa de finanțare. Convingerea mea este că acest program are
continuitate după Programul Național de Dezvoltare Locală, programul este bun,
însă pentru multe UAT-uri va fi o poveste frumoasă și vă spun și de ce. Dacă
doamna Ghilea, ne poate spune ultima cerere care a fost încărcată pe platforma
Ministerului Dezvoltării și ce număr a avut?
Dna GHILEA LAVINIA
Bună dimineața. Colegii mei au verificat dimineața și era numărul 731.055,
dacă bine rețin.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Spuneți dumneavoastră, domnule consilier, că v-ați pregătit. Nu o puneți în
dificultate pe doamna director!
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Știam de 500 și ceva de mii, în condițiile în care avem doar 10 zile până se
poate încărca pe platformă cererea și spun asta: de ce va fi o poveste frumoasă?
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Pentru că majoritatea UAT-urilor au 4, 5 cereri de finanțare și va fi imposibil și
nici bugetul Uniunii Europene nu ar ajunge pentru finanțarea acestor cheltuieli.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnule consilier, “omul harnic, iarna își face car și vara își face sanie”. Eu
v-am spus că nu cheltuim banii pentru conductă, că nu avem de unde să asigurăm
finanțarea conductei dacă nu primim banii de la Guvern, nu am spus că pentru
restul investițiilor nu facem demersurile necesare. Pentru că nu pot să fac astăzi,
pentru că nu știu care va fi sursa de finanțare. Noi aplicăm și pe Anghel Saligny,
știți că urmează și POR-ul, știți că este și PNRR-ul deci vom găsi surse de
finanțare. Dar dacă sursele de finanțare vor fi la ușa noastră și noi vom mai pierde
3 ani de zile ca să putem face documentațiile necesare, cu siguranță nu vom avea
acces la finanțări. De aceea, ne pregătim pentru a avea toate documentele
executate, făcute și să fim pregătiți când găsim sursele de finanțare să dăm drumul
la lucrări. În plus, tocmai s-a mai menționat aici, că avem și un excedent bugetar ne
propunem să începem lucrările și din excedentul nostru bugetar inclusiv din
credite, pentru a rezolva o dată problemele de infrastructură a Județului Sălaj. Dacă
vom sta “până când va trece căruța pe lângă noi” nu cred că vom avea șanse de
finanțare, de aceea trebuie să pregătim fiecare obiectiv care poate fi realizat în
Județul Sălaj, să aibă toate formele birocratice rezolvate și atunci când finanțarea
trece pe lângă noi sau vine la ușa noastră, noi să putem să accesăm fondurile de
finanțare. Avem discuții cu ADR Nord-Vest, cu siguranță vom avea 4, 5 drumuri
județene care vor fi finanțate prin POR 2021 – 2027, vor fi altele pe Anghel
Saligny și până la urmă trebuie să muncim, că de aceea suntem aici.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Domnule președinte, nu am acuzat în nici un fel Consiliul județean pentru
întocmirea acestor documentații, pentru că se găsesc ulterior oportunități pe
fonduri europene. Eu am vrut să relatez o stare de fapt și anume că sunt peste 700
mii de cereri pe Programul Anghel Saligny.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Sunt de acord, sunt și astăzi sume care sunt date pe comune, pe județe
ș.a.m.d. Noi trebuie să profităm la maxim, să fim pregătiți și acolo unde vom avea
succes să punem pe masa celor care pot finanța aceste proiecte, dar până atunci noi
trebuie să fim pregătiți. Noi am pus toate proiectele acestea pe Anghel Saligny, dar
unele dintre ele vor fi finanțate pe POR, depinde și de cei care vor face trierea
acestor dosare, analiza lor și până la urmă atribuirea unor finanțări obiective, dar cu
cât avem mai multe obiective succesul nostru va fi mai mare.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Repet, nu am făcut referire la Consiliul județean. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Bine. Dacă mai sunt întrebări, observații, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
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Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 108F : DN
1H - Șimleu Silvaniei - Măeriște - Șărmășag - Chieșd - lim.jud. Satu-Mare, km
0+000 - 31+055”, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 163
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind
solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, îl invit pe dl. consilier PAPP ZSOLT
LASZLO să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl PAPP ZSOLT - LASZLO
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Am eu câteva intervenții, domnule președinte. Nu o fac pentru că sunt
împotriva proiectului, ci o fac din punct de vedere juridic pentru clarificarea
aspectelor ce țin de acest proiect. Aș vrea ca domnul secretar general să-mi dea
câteva răspunsuri, pentru că se transferă acel teren și cred că este nevoie de o
hotărâre de guvern în acest sens.
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Absolut. Ceea ce se propune prin acel proiect de hotărâre, este valorificarea
unei oportunități relativ nou apărute în Codul administrativ și anume orice
autoritate publică are posibilitatea să ceară unei autorități publice centrale, în cazul
acesta inclusiv terenuri și clădiri, care nu au carte funciară, dar sunt înscrise în
inventarul centralizat al bunurilor domeniului public al statului. Și atunci așa își
propune acest proiect, să valorifice această posibilitate. În lege există și un termen
de 3 ani de zile în cazul în care am primit aceste imobile, avem obligația să
clarificăm înscrierea în cartea funciară sub sancțiunea nulității acestui demers.
Dl PANIE SERGIU
Aceasta era și următoarea întrebare, vă mulțumesc. Deci, avem posibilitatea
să clarificăm aceste aspecte după ce votăm și intrăm pe procedurile respective.
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Desigur. Ceea ce vrem astăzi, solicităm autorității deținătoare și anume
Ministerului Tineretului și Sportului, ca administrator, evident, este în proprietatea
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publică a statului, să inițieze toate demersurile necesare pentru o Hotărâre
de Guvern care să permită trecerea acestuia.
Dl PANIE SERGIU
Studiind foarte atent proiectul de hotărâre am constatat că unele aspecte nu
sunt bine clarificate din punct de vedere juridic, vorbesc. N-aș vrea să votăm un
proiect de hotărâre care ulterior va trebui sub o formă sau alta corectat, mă refer la
bunul imobil pe care noi îl dobândim, să trebuiască să facem din nou intervenții pe
acel bun ca să putem repara anumite chestiuni.
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Dumneavoastră știți că într-o administrație lucrurile sunt active. Chestiunea
oarecum nerezolvată astăzi în ce privește acest demers, este terenul care este
inventariat, are fișă de mijloc fix, dar noi am înțeles că este într-o procedură de
completare a inventarului centralizat al statului. Clădirile – toate - nu au nici o
problemă, dar cu privire la terenuri sunt câteva chestiuni, dar ele au documente.
Apoi vreau să vă spun că în spatele acestor documentații stă un dosar întreg care se
trimite ministerului, inclusiv acele dovezi că clădirile și terenurile solicitate spre a
fi transferate, nu sunt obiectul unor proceduri de reconstituire a dreptului de
proprietate în favoarea unor cetățeni, respectiv nu fac obiectul unor litigii. Deci, în
spatele acestui demers există o documentație destul de vastă care se va trimite
ministerului.
Dl PANIE SERGIU
Aș vrea să mă asigur că toate aceste chestiuni, vis-a-vis de terenuri sau de
bunurile care sunt cuprinse în anexă sunt și în teren, în caz contrar ar trebui să le
edificăm exact și în momentul când se aprobă acest proiect să putem face acele
investiții care considerăm că sunt utile. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul a fost adoptat proiectul de
hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al Judeţului
Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 164
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre pentru
modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu
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modificările şi completările ulterioare, îl invit pe dl. consilier COSTINAȘ
OVIDIU să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl COSTINAȘ OVIDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Domnule președinte, vă rog să se consemneze în procesul verbal, că nu
particip la deliberare și nici la vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
L-aș întreba pe domnul manager, dacă ne poate da câteva referințe privind
acest proiect de hotărâre, privind acele amortizări care se aduc în discuție. Vă
mulțumesc.
Dl POP EMERIC
Conform prevederilor legale, privind modificarea legislației, societatea
noastră nu are competența de a folosi acel cântar și de a face verificări în teren, ci
este de competența Consiliului județean. Și de aceea având în vedere acest lucru
este necesar să iasă din inventarul nostru. Totodată aceste bunuri sunt de la
înființarea societății de exemplu: coasă sau aparat de sudură. ș.a.m.d. care au fost
cuprinse în capitalul social, normal valoarea rămâne, dar aceste obiecte care sunt
casate vor ieși din patrimonial societății.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 26 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu 27 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
Se adoptă Hotărârea Nr. 165
*
*

*
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Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN, nu participă la deliberare și la vot,
conform articolului 228 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Comuna
Buciumi pentru realizarea activităților necesare valorizării rezultatelor
proiectului “Circuitul castrelor romane din Județul Sălaj, îl invit pe dl. consilier
BEREK STEFAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl BEREK STEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Comuna Buciumi pentru realizarea
activităților necesare valorizării rezultatelor proiectului “Circuitul castrelor romane
din Județul Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 166
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
12. La punctul 12 al ordinii de zi completată, respectiv la proiectul de
hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău, o invit pe dl consilier BEREK STEFAN să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
*
Dl BEREK STEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
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județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 167
*
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, Dobrai Francisc Cristian şi Pop Gheorghe – Ioan.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit dispoziţiilor legale de exprimare a votului secret se impun
următoarele precizări:
 Modalitatea de vot este prin înscrierea „DA” sau „NU” în dreptul
candidatului pentru care se optează, în coloana „OPŢIUNEA”.
 Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a mai multor candidaţi decât
limita înscrisă în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea
buletinului de vot.
 Neînscrierea cuvântului „DA” în dreptul numărului de candidaţi
înscris în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de
vot.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Rog să fie distribuite buletinele de vot.
*
Se votează
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnilor consilieri desemnaţi, împreună cu secretarul general al județului și
secretariatul tehnic, vă rog să procedaţi la verificarea şi numărarea voturilor.
*
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, până la numărarea voturilor, la Diverse, vă rog să-mi
dați voie, la două mici intervenții:
1. Vă solicit o situație cu lista obiectivelor investiții în continuare, investiții
noi sau alte tipuri de investiții, în conformiate cu Anexa 9, din proiectul de hotărâre
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privind rectificarea, de astăzi, din care să rezulte bugetul aprobat pentru acel
obiectiv de investiții, influențele care au fost în anul 2021, rectificări, diminuări,
majorări și plata efectivă la 30 octombrie dacă se poate;
2. Am analizat cât de cât proiectele de pe ordinea de zi, vreau să vă spun că
le-am citit și dacă la celelalte ședințe am identificat mici erori peste care am trecut,
este normal, oricare dintre noi suntem oameni și putem greși, dar de data asta am
găsit la 3 proiecte, 3 tipuri de erori destul de grosolane. Nu le-aș aduce în discuție,
o să rămân cu domnul secretar general să-i spun exact despre ce este vorba și să le
eliminăm. De ce vă spun lucrul acesta? Știu din experiența anilor trecuți că
proiectele Consiliului județean au fost o bună practică pentru celelalte instituții, nu
numai consilii județene, cât și alte instituții și nu aș vrea să se perpetueze
chestiunea aceasta sau dacă o să fiți interesat despre ce este vorba, o să vi le pot
relata, dar nu aș vrea să le fac aici în plen.
Și trag un semnal de alarmă și poate că, colegii care lucrează în instituție,
nu știu, au o nemulțumire în sensul în care dacă pentru personalul contractual din
cadrul Consiliului județean, s-au clarificat creșterile salariale de la începutul
anului, poate ar trebui să ne gândim și pentru ceilalți funcționari publici de data
aceasta, să clarificăm cumva aceste aspecte. Nu o fac din punct de vedere
demagogic sau politic, nu are nici o legătură, am făcut intervenția aceasta într-un
mod cât se poate de constructiv.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Intuiesc de unde știți această problemă, domnule consilier, sau poate suntem
pe aceeași lungime de undă, le-am spus oamenilor din Consiliul județean, că voi
propune majorarea salariilor, la sfârșitul anului și pentru cei care sunt funcționari
publici, deci una dintre variante. S-ar putea să fim pe aceeași lungime de undă.
Consider și eu, că într-adevăr cei din Consiliul județean merită o mărire de
salariu și va fi o propunere în acest sens, la finalul anului, poate chiar la ședința
următoare, în urma unei analize corecte și cu argumentele necesare care vor fi
aduse, aici în ședință.
Dl PANIE SERGIU
Știți foarte bine că echipa pe care dumneavoastră o coordonați, te poate ajuta
sau te poate și încurca, acum nu aș vrea să cred că este într-un mod voit de a obține
altceva.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sper.
Dl PANIE SERGIU
Cred că trebuie să lucrăm împreună și să avem intervenții constructive,
pentru a remedia toate problemele.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am avut discuții cu angajații Consiliului județean în acest sens și de aceea
v-am spus că da, ne-am gândit la acest aspect, luând în considerare și salariile care
sunt la alte Consilii județene și în urma unei analize pe care o vom face și deja am
început-o, dar pe care o să v-o aducem la cunoștință în momentul în care avem
argumentele necesare.
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Dl PANIE SERGIU
Deci, să înțeleg că pentru prima intervenție privind solicitarea respectivă, o
să fie posibilă la ședința următoare?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Da, trebuie să fie.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Legat de Anexa 9, domnule Panie, acolo aveți influențele pe fiecare capitol
în parte, influențele pe anul 2021. Eventual ceea ce putem face până la sfârșitul
anului sau mijlocul lunii noiembrie, vă putem da execuția propriu-zisă, plățile pe
fiecare investiție în parte până în 30 octombrie.
Dl PANIE SERGIU
Am făcut doar referire la Anexa 9, ca să mă înțelegeți la ce m-am exprimat,
dar am nevoie de această situație. Domnul președinte a spus că se poate și probabil
că o să o primesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sigur că da, o avem.
Are cuvântul domnul secretar general al judeţului pentru a prezenta
rezultatul votului.
*
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Rezultatul votului la proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui membru
în Comisia pentru Protecția Copilului Sălaj:
- dna Bercean Alexandra

- a obținut - 28 voturi “pentru”.
*

Cu 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind înlocuirea
unui membru în Comisia pentru Protecția Copilului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 160
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu – Sălăjanu

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier:
Viorica Ciupe 1 ex

