fR O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 1535 din 28.01.2022
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 28 ianuarie 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. 19 din
21.01.2022, 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, absenţi fiind : domnul Szilágyi
Róbert-István, doamna Irimiea Anca-Manuela și domnul Dobrai Ferenc-Cristian –
consilier demisionar.
Doamna Irimiea Anca-Manuela n-a sosit. Eu spun doar cine nu este. Când o să
vină doamna, nu va fi nicio problemă.
Vă readuc în atenție acest lucru, acest aspect, ar fi bine să ne luăm măsurile de
precauție necesară ca să venim cu 5 minute mai repede, să fim într-adevăr instituția
care dă dovadă de seriozitate și punctualitate.
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? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
*
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE
ZI:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrai
Ferenc Cristian.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico1

economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110B: DN
1H – Șimleu Șilvaniei – Ilișua – Lompirt – DN 1F – Șărmășag – Derșida – Bobota –
Zalnoc – Camăr (DJ 108P), km 2+609 ÷ 41+658”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea unui heliport pe corpul B din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de
ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2022.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din
excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în
anul 2022.
6. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului
judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și
comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2022.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, şi
estimări pentru anii 2023-2025.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării
măsurilor pentru anul 2021 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în
județul Sălaj pentru perioada 2018-2022.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ
special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2022-2023.
12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul
public al Comunei Mirșid şi administrarea Consiliului Local al Comunei Mirșid, în
domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.
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
29.12.2021, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există.
- Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.
Supun la vot,
- Cine este pentru? 27 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
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*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al ședinței
ordinare din data de 29.12.2021.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier judeţean al domnului Dobrai Ferenc-Cristian, o invit pe dna. consilier
SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dna SIMONFI MARIA
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 Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Vă mulţumesc!
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Dobrai Ferenc Cristian.
Se adoptă Hotărârea Nr. 1
*
*

*

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 110B: DN 1H – Șimleu Șilvaniei – Ilișua – Lompirt
– DN 1F – Șărmășag – Derșida – Bobota – Zalnoc – Camăr (DJ 108P), km 2+609
÷ 41+658”, 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.
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*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt alte întrebări, observaţii, discuţii?
*
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, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 110B: DN 1H – Șimleu Șilvaniei – Ilișua – Lompirt –
DN 1F – Șărmășag – Derșida – Bobota – Zalnoc – Camăr (DJ 108P), km 2+609 ÷
41+658”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 2
*
*

*

La ora 9:09 dna Irimiea Anca-Manuela intră în sală .
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Zalău”, îl invit pe dl. consilier ZAHARIA MARCEL CLAUDIU să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl ZAHARIA MARCEL CLAUDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, vă rog. Ieri în cadrul comisiei am discutat mai multe
aspecte legat de acest heliport, n-am să revin asupra lor, doar vă rog totuși, să țineți
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cont de acele intervenții sau de acele discuții.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog să le aduceți în discuție, pentru că eu nu am fost la ședințele de comisii
și nu știu despre ce este vorba. Vă rog!
Dl PANIE SERGIU
Ne-ați cerut până nu demult ca aceste comisii să devină funcționale, ele au
devenit funcționale în sensul că se dezbat toate lucrurile acolo, ca să nu mai
prelungim foarte mult discuțiile în plenul Consiliului județean. La acesasta comisie a
participat și domnul vicepreședinte și chiar și-a însușit aceste intervenții.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Bine, dar totuși pentu oameni, e bine să spuneți despre ce este vorba, ca să nu
planeze în aer, că sunt niște disuții de care nu vrem să informăm, tocmai că se
filmează ședința noastră și probabil sunt lucruri pe care le-ați discutat și sunt
importante pentru oameni. Vă rog!
Dl PANIE SERGIU
Bine. În primul rând am discutat de posibilitatea existenței mai multor soluții
privind acest heliport, s-au clarificat, ne-am dus înainte, am stabilit că rămâne pe
corpul B a Spitalului Județean, dar am spus așa: ținând cont că trebuie să existe niște
funcțiuni clare și fluxuri clare privind transferul, preluarea pacienților, am întrebat
dacă la nivelul conducerii Spitalului Județean a fost o discuție cel puțin cu șefii de
secții ca să înțeleagă aspectele ce țin sau ce decurg din această activitate a
heliportului.
După aia am întrebat dacă perturbează activitatea Spitalului Județean. De ce?
Pentru că, dacă acest heliport va fi pe corpul B al cadrul Spitalului Județean avem
câteva secții sensibile, de exemplu: de Terapie Intensivă sau Bloc Operator, mai mult
decât atât structura metalică de oțel este extrem de grea și acolo se-ntâmplă și vor
exista niște vibrații și toate aceste perturbări și nu numai asta, că mai sunt și câteva
suplimentar și nu vreau să le aduc pe toate în discuții ca să nu prelungesc aceasta
intervenție.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Bine faceți. Vă rog!
Dl PANIE SERGIU
Am vrut să ne asigurăm că nu există nicio implicare asupra pacienților, asupra
cadrelor medicale și asupra spitalului în general ca și funcționalitate. Mulțumesc!
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Și vreau să aduc niște completări.
Noi am mai purtat discuții pe marginea acestui proiect, domnul Gheorghe Pop,
din câte îmi aduc aminte m-a întrebat dacă n-ar fi mai bine, și pe bună dreptate, își
punea întrebări. Am avut grija asta înainte să demarăm toate procedurile necesare și
cheltuielile în vederea realizării acestui obiectiv, dacă nu poate fi pe parcare făcut un
corp deasupra, să fie acolo o platformă pentru aterizarea elicopterului. De atunci vam dat un răspuns, că acest lucru nu ține de noi, ci de Autoritatea Civilă de Aviație, de
Autoritatea Statului în ceea ce înseamnă comandamentul aviației militare, care au
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venit și au făcut calcule și ne-au spus că cel mai bun culoar de zbor, cele mai bune
condiții de aterizare și cel mai potrivit, inclusiv pentru aceste circuite medicale este
necesară amplasarea heliportului deasupra Spitalului Județean, așa se practică peste
tot în lume pentru că atunci pacientul are cel mai mic timp de a fi transportat de la
elicopter până în secția de UPU sau alte secții sau în fine și pentru a fi duși de pe
secții, de la cardiologie, din alte locuri să fie transportați de către elicopter și duși la
alte spitale, care au o tehnică adecvată pentru problemele cu care se confruntă
oamenii. Deci, peste tot se fac heliporturile deasupra spitalelor, acolo unde spitalul,
structura spitalului nu prezintă siguranță, atunci se găsesc alte soluții. La noi, la
Spitalul Județean s-au făcut măsurători, s-au făcut anumite simulări, pregătirile
clădirii pentru amenajarea acestui heliport, prin degajarea Spitalului Județean de
mansarda care este sus. Deci totul s-a calculat, sunt studii care ne arată acest lucru, nu
dorințele mele sau ale altora de a pune un heliport undeva.
Am impresia totuși că este prea mult în dezbatere acest heliport, prin lege
suntem obligați, fiecare spital este obligat să aibă un heliport. Din fericire suntem pe
punctul de a-l face, cred că nu este o supărare pentru cineva că facem heliportul la
Spitalul Județean. Mărim cursa liftului cu încă două eteje ca să poate fi preluați de la
orice secție bolnavii și transportați cu elicopterul în caz de nevoie și invers de a
ateriza acolo elicopterul și de a fi transportați imediat pacienții spre UPU sau spre alte
secții, unde au nevoie. Dacă mai e nevoie de alte clarificări aș vrea să vă rog să le
spuneți și să închidem odată subiectul ăsta. Heliportul se va realiza și asta-i dorința
noastră, a tuturor cetățeniilor din juțul Sălaj, de a avea un heliport; acest elicopter, pe
care-l avem noi pentru regiunea de Nord Vest, care aterizează astăzi la Jibou, care din
păcate nu are balizare, dar sunt în curs documentațiile pentru realizarea balizării pe
timp de noapte, ca să nu mai doarmă piloții la Turda, la Cluj, la Oradea și să se facă și
la Jibou și atunci și elicopterul să poate ateriza și pe timp de zi și pe timp de noapte și
la hangarul din Jibou, dar și pe heliportul care se va construi la Spitalul Județean. Vă
mulțumesc.
Dl PANIE SERGIU
O mică intervenție mai am domnul președinte, pentru că sunteți președinte doar
din mandatul acesta.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Știu.
Dl PANIE SERGIU
Credeți că a fost foarte simplu să se rezolve problema aeroportului sau
heliportului de la Jibou?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Eu nu știu și mă bucur că există.
Dl PANIE SERGIU
Nu. Vă spun eu. Au fost extrem de multe intervenții ca acest elicopter SMURD
să nu fie cantonat în județul nostru și în localitatea Jibou și totuși, după eforturi mari
s-a realizat acest aspect. Mai mult decât atât au fost necesare extrem de multe eforturi
pentru a primi avizele necesare și au fost foarte mulți factori care au făcut tot
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posibilul să amâne și să nu elibereze aceste avize, de aceea au fost intervențiile
acestea punctual, de aceea discutăm și mai bine să discutăm înainte să clarificăm
toate aspectele.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Da, dar să nu revenim domnule consilier de fiecare dată când avem ceva la
heliport cu aceleași probleme, dacă nu putea fi făcut în alte parte sau în altă parte, că
s-a mai pus în discuție dacă nu putem să-l facem la Armată, că nu suntem proprietarii
terenurilor la Armată și atunci nu ai cum să te gândești că poți să faci pe un teren o
investiție, pe un teren care nu-ți aparține.
Eu îi felicit pe toți cei care au făcut posibilă aceasta, aducerea elicopterului la
Jibou și merită mulțumiri și felicitări toți cei care au contribuit până acuma la
dezvoltarea județului Sălaj. Am impresia că noi astăzi dezbatem prea mult
paternitatea unor beneficii de care cetățenii din județul Sălaj au nevoie. Să dea
Dumnezeu să realizăm, nu contează cine face, important este să se facă și o să facem
ca județul Sălaj să se dezvolte pe măsura dorințelor noastre.
Dl PANIE SERGIU
Dumneavoastră le-ați solicitat să le fac aici în plen, le-am făcut, eu am ținut să
rămână în cadrul comisiei.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte discuții?
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Domnule președinte, foarte pe scurt. Eu nu m-am referit niciodată la
oportunitatea acestui heliport, decât la disconfortul posibil creat pentru cei din
spital.Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nici nu am zis că ați zis altceva. Numai ziceați că s-ar putea să fie și în altă
parte și pe bună dreptate ați întrebat, n-ar fi mai bine ? Și atunci v-am spus: au fost
făcute niște măsurători, există niște condiții în care un elicopter poate să aterizeze sau
nu și știți că sunt obstacole, sunt curenți de aer și așa mai departe. Sunt chestiuni pe
care le putem ști sau nu, nu contează nu depind de noi, depind de cei care sunt în
drept să le reglementeze. Bine.Vă mulțumesc!
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
Am și eu domnule Președinte.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog domnule Alin.
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
În legătură cu balizajul de la Jibou, pentru că tot a fost adus în discuție de mai
multe ori. Din ce cunosc eu, în acest moment elicopterul zboară pe timp de zi. În
momentul când aeronatica o să dea avizul elicopterelor să zboare și în timp de noapte,
probabil și balizajul de la Jibou va fi super necesar. Nu știu de ce tot revenim și ne
legăm de balizajul de la Jibou.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu vă înțeleg. Ce vreți să ziceți?
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Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
În momentul aceasta elicoptere zboară doar pe lumina zilei. Din ce cunosc eu.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu doar la Jibou, pentru că nu are balizare pe timp de noapte, dar e în curs de
rezolvare, asta vă spun.
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
E ok, dar din ce cunosc eu și din ce am povestit și cu piloții în momentul acesta
elicopterul zboară doar pe timp de zi, din ce cunosc eu. Mulțumesc!
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Din ce cunoașteți dumneavoastră, e foarte bine zis.
Bine!
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 adoptatproiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Zalău”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 3
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar special, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier
DIMITRIU ALEXANDRU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl DIMITRIU ALEXANDRU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, avem un amendament de făcut la acest proiect. Dacă îmi
dați voie să-l exprim?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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Vă rog domnul consilier.
Dl PANIE SERGIU
La proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor, grupul
consilierilor județeni PSD propune următorul amendament în sensul modificării alin
(3) de la art. 1 în care cuantumul burselor să fie 250/elev/lună, în așa fel încât alin (3)
să fie după următoarea formă: Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la
suma de 250 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și
specifice de acordare a acestor burse.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt alte discuții?
Asta înseamnă că, datorită amendamentului propus de domnul Panie și grupul
PSD, ar trebui să modificăm și art. 2, pentru a putea avea și veniturile necesare și aș
adăuga sursa: din venituri proprii, pentru că știți că acele burse se dau din cota
defalcată din TVA.
Dacă sunt alte discuții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul suplimentar propus de
domnul Panie și cu adăugarea la art. 2 sursa din venituri proprii.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
județean.
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar special, pe anul 2022 cu amendamentul propus de către
domnul Panie Sergiu .
Se adoptă Hotărârea Nr. 4
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru
finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2022, o invit pe dna.
consilier CRIȘAN MARIANA DANA să prezinte raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
*
Dna CRIȘAN MARIANA-DANA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
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*
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 utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru
finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 5
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul
pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativteritoriale, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier OPRIȘ ALIN-FLORIN să prezinte
raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptatproiectul de hotărâre privind
constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul
pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
10

destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativteritoriale, pe anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 6
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, şi estimări pentru anii 2023-2025,
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
La acest proiect de hotărâre vă propun câteva amendamente, consecință a
adoptării hotărârii anterioare, respectiv:
-majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu suma de 500,00 mii lei, sumă rămasă
nerepartizată din cota de 6%;
- actualizarea corespunzătoare a anexelor nr.1 și nr.2.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Înainte aș vrea să spun că mă declar mulțumit de cifrele pe care vi le-am
propus, îmi doresc și sper că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu să avem o
e execuție bugetară cel puțin la nivelul anului precedent, avem o sumă destinată
dezvoltării și investițiilor în județul Sălaj, care cred eu că ne satisface și pe care o
putem îmbunătăți atunci când vom cunoaște Ghidurile de finanțare și oportunitățile
pe care ni le va da exercițiul financiar 2021-2027. Sperăm cu toții să avem sume cât
mai mari pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru a realiza cea ce ne propunem cu
toții, dezvoltarea județului și îmbunătățirea calității vieții în județul nostru.
La fel pe secțiunea de funcționare suntem în grafic și vom avea grijă ca
întotdeauna, banii necesari pentru funcționarea Consiliului județean și a instituțiilor
subordonate să fie repartizați, astfel încât să nu fie perturbată funcționarea instituțiilor
în cauză. Deci, încă odată mă bucur că avem 157.000.00 mii lei repartizați pentru
dezvoltare, că pentru al doilea an consecutiv avem pe dezvoltare mai mulți bani decât
pentru funcționare astfel încât cu toții să fim bucuroși și să încercăm să ne aducem
contribuția fiecare cum putem la dezvoltarea județului Sălaj.
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Dacă sunt discuții? Vă rog.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Domnule președinte, doresc câteva lămuriri la unele puncte din anexele la
proiectul de buget.
La anexa 16, adică nu numai, la punctul 1 avem acolo cuprinsă suma de
4.000.00 mii lei ”Achiziție imobil Castelul Wesselényi” și cu aceasta ocazie, dacă ne
puteți informa dacă instanța de fond s-a pronunțat referitor la dreptul de preempțiune
și dacă aceste sume vor fi utilizate?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Deci încă nu s-a pronunțat instanța și suntem încă în faza de judecată, deci nu
putem să știm cum se va pronunța instanța decât atunci când vom fi înștiințați și vom
fi chemați pentru a argumenta deciziile și hotărârea noastră de a achiziționa acest
castel. Nu mai revin asupra demersurilor pe care le-am făcut pentru că sunt cunoscute
de către toți cei prezenți, sperăm să avem câștig de cauză, să fim proprietarii acestui
castel, așa cum ar trebui, pentru că s-au îndeplinit toate condițiile după părerea
noastră pentru a putea cumpăra acest castel, suma trebuie să rămână acolo așa cum vam spus și la ultima ședință din anul precedent pentru a fi în starea și a avea sumele
necesare pentru a cumpăra în cazul în care instanța ne va da dreptete. Dacă domnul
secretar general ar vrea să aducă alte precizări, îl rog.
Dl COSMIN-RADU VLAICU
Bună ziua doamnelor și domnilor! Așa cum s-a precizat deja suntem în faza
premergătoare a litigiului de fond, suntem în faza prealabilă, în faza administrativă.
S-a discutat deocamdată doar despre timbraj în cadru procesual, acolo am făcut niște
demersuri, s-a stabilit o taxă de timbru destul de mare, am contestat-o, instanța
urmează să se pronunțe, deocamdată aceasta este faza, nu avem o hotărâre a instanței
pe fondul dedus judecății, aceasta urmează.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Mulțumesc. A doua întrebare: la punctul 3.7 avem propuneri aici 476 mii lei
pentru înlocuire sistem de alimentare cu energie electrică la un imobil. Ce investiție
presupune de avem 476 mii lei pentru înlocuire sistem de alimentare cu energie
electrică?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă doamna director poate să vă dea un răspuns, ori doamna Marușca, ori
doamna Ghilea.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
La punctul 3.7 în anexa 16.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Este vorba despre clădirea de pe strada Avram Iancu? Nu? Mă scuzați că nu le
știu din cap pe puncte.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Da. Eu înțeleg de clădire, e vorba de sumă, mi se pare exagerată 476 mii lei
pentru sistem de alimentare cu enegie electrică.
Dna GHILEA LAVINIA
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La atata s-a semnat contractul, e proiectare plus execuție. E toată rețeaua. Se
înlocuiește întreaga rețea electrică.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Contractul nu l-am semnat noi acuma, ci a fost semnat, le-ați aprobat
dumneavoastră înainte.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Deci este vorbă de rețeaua interioară?
Dna GHILEA LAVINIA
Da. Toată rețeaua se înlocuiește la toate etajele.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Am întrebat..
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dar dumneavoasră, normal nu puteți să țineți minte tot ce s-a votat în mandatul
precedent, dar atunci s-a semnat contractul. Mă scuzați.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
A fost semnat contractul, dar nu a fost cuprinsă suma în buget.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu poți să semnezi un contract fără sumă. Nu-i o problemă.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Bun și ultima întrebare. La punctul 13. Avem servicii de elaborare
documentație faza S.F. pentru construire parcare supraetajată în zona Spitalului
Județean, în condițiile în care știu că este fucțională parcarea.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Poftim, în condițiile în care?
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Dacă este vorba de parcarea care este funcțională acuma?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu, parcarea care este acuma, o recepționăm. Ne gândim la construirea unei
alte parcări destinate cadrelor medicale și celor care lucrează în Spitalul Județean,
pentru că nu ajunge parcarea care este decât pentru vizitatori și pentru oamenii care
se adresează Spitalului Județean și ne-am gândit să facem o parcare, sau să amenajăm
o parcare corespunzătoare și pentru cei care lucrează în Spitalul Județean, pentru că
sunt foarte mulți oameni care încă trebuie să vină cu mașina.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Am înțeles, este vorbă despre o altă parcare. Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cu mare drag. Vă rog, dacă sunt alte intervenții?
Dl PANIE SERGIU
Mai am eu domnule președinte.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog!
Dl PANIE SERGIU
Bugetul de anul acesta arată foarte bine din toate punctele lui de vedere, astaș
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părerea mea personală. Am fost foarte atent la ce ați expus-și chiar dacă nu este cea
mai potrivită intervenție privind cheltuielile de funcționare. De ce? Pentru că de
fiecare dată, noi ne-am dorit, noi Consiliul județean, ne-am dorit ca, cheltuielile de
dezvoltare să fie întotdeauna mai mari decât cele de funcționare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunt de acord cu dumneavoastră.
Dl PANIE SERGIU
Am ajuns și în acest sens, ca să avem cheltuieli de dezvoltare mult mai mari
decât cele de funcționare și aici toată lumea probabil înțelege aspectele respective.
Dar pentru că a fost o explozie de prețuri la utilități și avem mai multe instituții
subordonate -și aș aduce în discuție Direcția Generală de Asistență Socială-, nu știu
dacă doamna director, dar domnul director adjunct este aici, și acolo se întâmplă niște
lucruri să avem grijă de acei copii și nu numai copii, ci de toate persoanele
instituționalizate și e vorba de vieți, ținând cont că aprobăm bugetul, noi sau eu a-și
solicita ca la jumatea anului să avem o situație foarte clară cu aceste cheltuieli de
funcționare pentru aceste instituții subordonate, să nu ne trezim în prag de iarnă -mă
refer la iarna viitoare- că nu vom putea plăti aceste cheltuieli și să nu poată să-și
onoreze facturile și acolo să se închidă sau să se oprească gazul sau energia pentru că,
consumul fiind destul de mare la aceste centre, mai ales pe sezonul rece și nu ar
trebui să ajungem într-o situație de genul acesta. Aș înteba pe doamna Marușca, dacă
la partea de cheltuieli în cea ce privește finanțarea bunurilor și seviciilor, acestea au
fost stabilite avându-se în vedere nivelul execuției bugetare pe anul 2021 și necesarul
estimat pe anul 2022, oare noi avem acesta estimare corectă vizavi de toate aceste
scumpiri?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă vă pot da eu un răspuns înaine să vorbeasă doamna Marușca?
Pe mine mă bucură preocupările dumneavoastră și sunt în asentimentul
dumneavoastră, același preocupări le avem toți cei din Consiliul județean, și aș vrea
să mai fac o remarcă referitoare la bugetul pe care îl avem, nu este munca mea, este
munca noastră a tuturor celor care suntem aici la această masă și cu toții suntem
părtași la lucrurile bune pe care le facem. Bine spunea cine spunea: că victoria
aparține tuturor, doar eșecul aparține președintele Consiliului Județean.
Referitor la ce ne spuneați dumneavoastră despre sumele alocate, dacă sunt
suficiente. Întotdeauna ne punem aceasta întrebare și noi, și din experiența anilor
trecuți, întotdeauna au fost rectificări care au completat sumele pentru a fi îndeajuns
pentru funcționarea instituției în cauză de care spuneți. Dacă vă aduceți aminte în
primul an de mandat am fost puțin criticat că luăm de la secțiunea de dezvoltare
tocmai pentru a asigura funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului până la rectificarea care a venit în luna decembrie și am putut să
repunem banii la dezvoltare pe drumul acela de la Fodora, mult discutat, care se va
costrui. Și astăzi știm că DGASPC funcționează cu 90% contribuția, statului, și noi
cu cota noastă de 10%. Ceea ce vedem astăzi la DGASCP, adică condițiile care sunt
îndeplinite pentru a fi finanțați cu 90%, ne dau speranța că la rectificările ulterioare
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ale bugetului de stat vor fi cuprinse și sumele necesare pentru funcționarea pe întreg
anul 2022 a acestei instituții, noi făcând rectificările necesare, pentru contribuția cu
cota de 10% în cazul de față.
Doamna Marușca dacă vreți să completați ceva, vă dau microfonul.
*
Dna MARUȘCA LEONTINA-LUCICA
Mulțumesc frumos. Într-adevăr pe 2022 s-au luat în calcul estimările,
cheltuielile efective se vor face după primul semestru, se va analiza execuția efectivă
la șase luni și vom mai face rectificări.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc domnule preșendinte.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu.
Dl PANIE SERGIU
Am vrut să trag doar un semnal de alarmă pentru că vedem din mass media că
se întâmplă niște lucruri care chiar exced normalului, adică sunt niște facturi
exorbitante pentru anumite centre unde se întâmplă tot feluri de activități publice. Nu
aș vrea să cred că și noi intrăm sub incidența unor bunuri de genul acesta, și dacă
vom intra să putem achita acele cheltuieli. Nu mă refer acum în prima parte a anului
2022, cât la perioada de iarnă de la sfârșitul anului.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Este la dispoziția noastră această posibilitate de a corecta sumele și de a ajusta
astfel încât toate instituțiile subordonate să funcționeze în siguranță și cu voia
dumneavoastră, vom face acest lucru și la propunerile dumneavoastră în momentul în
care va fi necesar.
Dacă sunt alte intervenții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre, pe articole:
Supun la vot ART. 1
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 2
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 3
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
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Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 4
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 5
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 6
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 7
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 8
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 9
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 10
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
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Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot ART. 11
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulţumesc.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său:
- 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 bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025.
Vă mulțumesc tuturor pentru atitudinea pe carea ați arătat-o referitor la
proiectul de buget și vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră.
Se adoptă Hotărârea Nr. 7
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi
Intervenţie” S.R.L. Zalău, îl invit pe dl. Consilier OLAR NICOLAE să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl OLAR NICOLAE
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
La capitolul: Cheltuieli totale în partea de cheltuieli salariale avem un capitol
denumit bonusuri. Pentru anul 2022 este o sumă cuprinsă 728 mii. Aș vrea, dacă
poate să ne spună cineva de la ”Pază Obiective și Intervenții”. Ce cuprind? Ce
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înseamnă această sumă? Sunt doar cheltuieli care le-am discutat ieri în comisie: de
bonuri de masă, partea parțială a transportului sau sunt și remunerații personale
pentru performanță a unității? Vă rog.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Din câte știu, cred că sunt, dar o să dau cuvântul domnului administrator, că
sunt și remunerații pentru persoane. Așa s-a procedat de când s-a înființat la SC.
”Pază Obiective și Intervenții” SRL nu-i o chestiune nouă pe care o inventăm astăzi,
dar îl rog pe domnul Pop Emeric să vă dea explicații de rigoare.
Dl POP EMERIC
Mulțumesc. Deci, aici sunt acele bonificații care sunt reglementate de Codul
Muncii și Contractul Colectiv de Muncă, prin care se specifică faptul că personalul
poate beneficia de premii până la 10%, din acestea sigur se stabilesc la nivelul
conducerii și cu aprobarea Consiliului județean -adică AGA. Cealaltă problemă este
participarea personalului la profit, care este reglementat în Contractul Colectiv de
Muncă și care poate să fie până la max 10%. Deci nu înseamnă, că aceste sume vor fi
trebuit distribuite, ci se vor stabilii în funcție de aprobările dumneavoastră, noi vom
veni cu propuneri și dumneavoastră sunteți cei care sunteți abilitați, ca să aprobați
aceste sume. Noi am dezvoltat și ne-am luptat pentru dezvoltarea societății și pe anul
în curs dorim o dezvoltare ce peste 30% încât să putem să executăm toate acele
lucrări și comenzi pentru a schimba imaginile drumurilor județene în județul nostru și
binențeles de a veni în spijinul și a întării și partea de pază a obiectivelor. Vă
mulțumesc!
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog, dacă mai sunt alte intervenții?
Dl PANIE SERGIU
Aș fi vrut eu o întrebare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog.
Dl PANIE SERGIU
Privind aceea listă importantă de investiții, care se propune a fi realizată parțial
a răspuns domnul Pop Emeric și aș vrea să continue, să ne expună dacă aceste
investiții sunt neapărat necesare și dacă o să ducă la o viabilitate mult mai bună a
drumurilor județene, atunci cu siguranță vom avea nevoie de ele. Vă rog domnul Pop!
Dl POP EMERIC
Deci, aici sunt o parte din investiții, unele utilaje, care deja au fost avansate
pentru cumpărarea lor, dar care au trecut în anul următor avem sumele asigurate
pentru achiziția lor, sunt necesare. Având în vedere, că cu această criză economică
mondială, putem să spunem, unele utilaje, cum avem acolo și buldo-excavator sau
autoutilitare, firmele din păcate sau care aveți societăți cunoașteți că o mașină nouă
sau un utilaj nou, deja se poate achiziționa în 6 luni sau 1 an de zile, bineînțeles cu
avansul decontat și cu contractul încheiat. Deci, aceste obiective sunt necesare, dar
avem sumele asigurate pentru cumpărarea lor.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
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Râdeți doamna consilier, pe bună dreptate, dar știți că și elevii de la școală
când sunt ridicați în picioare în fața clasei, mai au și emoții, se întâmplă la toată
lumea să știți.
Da, dar vreau să vă spun că aceste investiții sper să fie completate și de către
Consiliul județean într-un aport considerabil la baza materială a SC. ”Pază Obiective
și Intervenții” SRL. pentru că vor fi Ghiduri de finanțare pentru punerea în siguranță
a circulației pe drumurile județene. Am discutat cu domnul director al ADR NV,
domnul Boloș, care a fost aici, care este un profesionist și îi mulțumim foarte mult
pentru sprijinul pe care ni l-a acordat până acum în ceea ce înseamnă absorbția de
fonduri europene și vor fi Ghiduri de finanțare inclusiv pentru consiliile județene
pentru a asigura utilajele necesare și baza materială, pentru îmbunătățirea calității
circulației sau siguranța circulației pe drumurile județene. Cu siguranță e nevoie de
îmbunătățiri la drumurile județene și având în vedere și investițiile pe care le facem,
inclusiv consolidarea acestor investiții, ține de întreținerea drumurilor și aici ne
bucurăm că avem această instituție care funcționează, această societate care
funcționează de ani buni, și suntem convinși că încet-încet vom ajunge la rezultatele
pe care ni le dorim.
Dacă mai sunt alte intervenții? 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
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi
Intervenţie” S.R.L. Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 8
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021 stabilite
prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 20182022, 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
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Dacă sunt întrebări, discuţii pe marginea acestui proiect?
Vă rog domnul consilier.
Dl ALIN DEMLE
Domnule președinte, pe această temă cu menținerea calității aerului este o temă
mondială, eu am o întrebare sau o sugestie, puteți să o luați cum doriți. Aș vrea să știu
dacă Consiliul județean direct nu s-a gândit la contribuția lui la acest Plan de
menținere a calității aerului în județul Sălaj, și ca sugestie aș veni cu o schimbare a
parcului auto pe mașini electrice a Consiliului județean și direcțiilor subordonate și
eventual ceva proiecte cu acest Program de achiziționare a panourilor fotovoltaice
pentru încălzire, mai ales că e și această criză mondială energetică, dacă aveți în plan,
măcar pe anul 2022? Aici este vorba de stadiul realizării măsurilor pe 2021, dar poate
eventual pe anul 2022 Consiliul județean s-a gândit să contribuie direct la acest Plan
de menținere a calității aerului?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da, vă mulțumesc pentru intervenție și recomandări. Ca să vă spun că am avut
în vedere acest demers de a cumpăra și de a schimba flota cu automobile electrice.
Din păcate sunt reglementări la nivel național care ne împiedică deocamdată să facem
astfel de achiziții, pentru că sumele pe care trebuie să le acordăm pentru
achiziționarea unor automobile depășesc plafonul cu care noi putem să cumpărăm
astăzi un automobil, sperăm că Guvernul, susținut de o majoritate atât de largă va
găsi de cuviință să majoreze aceste sume pentru a putea și noi să ne încadrăm în acel
Plan de achiziționarea automobilelor electrice. În plus, avem pe anul în curs în
dezbatere și în preocupările noastre accesarea fondurilor europene în ceea ce
înseamnă stațiile de încărcare pentru automobilele electrice, pentru că degeabă avem
automobile dacă nu avem stații de încărcare, dar vrem și noi să contribuim și încă
este o preocupare la nivel județean și primăria a anunțat că are astfel de proiecte și
Consiliul județean va dota parcarea din fața Spitalului Județean și alte locații care
aparțin administrației județene cu stații de încărcare, astfel încât să încurajăm acest
demers de a schimba parcul auto din mașini care consumă motorină, benzină,
combustibil cu mașini electrice. De altfel avem în vedere o investiție la Spitalul
Județean, avem în achiziție un master plan, care va reglementa toate clădirile, toate
dotările, toate unitățile pe care le va avea Spitalul Județean pe următorii 30, 40 ani,
sperăm noi să fim cât de cât predictibili, dacă mă pot exprima așa. Avem în plan
investiția unei centrale, sau mai bine zis un sistem de cogenerare, care va înlocui ceea
ce avem astăzi la Spitalul Județean, aceea centrală termică care are o rentabilitate
60%, măsurată de noi sau mai puțin și aceste stații de cogenerare vor transforma
gazul în energie termică și energie electrică, dublată fiind de posibilitatea instalării pe
Spitalul Județean a unor panouri fotovoltaice care să producă curent și să fie energie
verde. La fel pe toate clădirile, care le avem noi în administrare, ne dorim să accesăm
fonduri europene, care să contribuie sub acest aspect la îmbunătățirea calității aerului.
Deci așteptăm Ghidurile de finanțare de la Guvernul României, prin care noi putem
să îmbunătățim și acest aspect.
Dl DEMLE ALIN
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Mulțumesc. Sau poate Consiliul județean are o modalitate de taxare a marilor
poluanți din județul Sălaj? Nu știu.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Eu nu am cunoștințe despre posibilitatea taxării de către Consiliul județean,
noi doar aplicăm legea și noi nu putem fi mai presus de lege, din câte știu eu, noi
putem să amendăm sau aducem anumite îmbunătățiri în cadrul legal la aceste taxe,
dar nu-i la latitudinea noastră de a taxa noi. Statul reglementează asta, pentru ce
spuneți dumneavoastră cred că trebuie modificată legea, din câte știu.
Dl DEMLE ALIN
Păcat, ar fi bine să putem și noi.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt alte discuții? 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
aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021 stabilite
prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 20182022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 9
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Sălaj, îl invit pe dl. consilier POP GHEORGHE-IOAN să prezinte
raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al membrilor
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consiliului.
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog să fie completate buletinele de vot,
votarea urmând a se efectua după parcurgerea ordinii de zi.
Vă mulțumesc!
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în
judeţul Sălaj în anul şcolar 2022-2023, îl invit pe dl. consilier BEREK ȘTEFAN să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BEREK ȘTEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 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 reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul
Sălaj în anul şcolar 2022-2023.
Se adoptă Hotărârea Nr. 11
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Mirșid şi
administrarea Consiliului Local al Comunei Mirșid, în domeniul public al
Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, o invit pe dna.
consilier SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
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*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Mirșid şi
administrarea Consiliului Local al Comunei Mirșid, în domeniul public al Judeţului
Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 12
*
*

*

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 2 consilieri judeţeni care să asigure
verificarea procedurii de vot şi numărarea voturilor, respectiv reconfirmarea domnilor
Chende Ioan şi Pop Gheorghe – Ioan, precum și desemnarea unui consilier în locul
domnului Dobrai Francisc - Cristian al cărui mandat a încetat.
Rog să faceți propuneri.
*
Dl SOJKA ATILA-IOAN
Mulțumesc domnule președinte. Eu propun din parte Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România pe domnul PAPP ZSOLT-LÁSZLÓ. Având în vedere că
domnul Dobrai Francisc-Cristian nu mai este consilier, pentru că și-a depus demisia.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă este cineva împotrivă? Sau se abține cineva? Nu sunt.
Vă mulțumesc domul Sojka.
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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
Văd că aveți buletinele de vot, vă rog să votați.
*
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 se numără voturile, vă rog la diverse să-mi dați voie.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Bine domnule, vă rog.
Dl PANIE SERGIU
Am solicitat doamnei director Ghilea, să-mi spună pentru drumul județean DJ
110D, dacă a fost reabilitat, modernizat, asfaltat sau în ce stadiu este el astăzi și
pentru DJ 108B dacă puteți să ne ziceți?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da, vă pot răspunde. Aceste drumuri au fost tratate cu un covor asfaltic, care se
află încă în garanție. Recepția finală va avea loc în anul 2024, în plus drumul
județean, de care vorbiți dumneavoastră, unul dintre ele, cel de la Surduc-FabricăCernuc-Gîrbou și așa mai departe. Știu că a stat în discuție la Ministerul
Transporturilor împreună cu Consiliul Județean Sălaj pentru a fi transformat sau luat
de Compania Națională de Investiții, de CNAIR de fapt și transformat în drum
național. Discuțiile încă sunt pe rol, sperăm că domnul Grindeanu să găsească
favorabil acest demers și să preia drumul județean, să fie transformat în drum
național, dacă nu, pe măsura derulării exercițiului financiar 2021-2027, după recepția
finală din 2024, vom putea gândi și modernizarea acestui drum pe fonduri europene
sau din fonduri proprii. La fel stă și celălalt drum, care este astăzi încă nerecepționat,
pentru că este un covor asfaltic care are un anumit termen de garanție.
Dl PANIE SERGIU
Probabil dumneavoastră vă referiți cu transferul către Minister al drumului
județean 108B. Și totuși 110D în ce stadiu este?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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Păi asta vă spuneam, a fost covor asfaltic, este în garanție.
Dl PANIE SERGIU
Da,da. Numărul covoarelor asfaltice au fost înt-un număr foarte mare și
credeți-mă că nu am de unde, de aia am vrut să întreb.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Eu știu că multe lucruri nu au fost bune și că asfaltul mai cedează, dar noi prin
direcția Patrimoniu monitorizăm aceste drumuri și o să intervenim pe ele. Intervenim
în măsura în care ne dă voie legea. Aici vom face o adresă către firma care a făcut
covorul asfaltic, ca să remedieze problemele apărute, pentru că este în garanție.
Dl PANIE SERGIU
N-am spus că sunt probleme, nu știam efectiv în ce fază este, s-a tras covor
asfaltic, deci înseamnă că ar trebui să fie în regulă problema. Vă mulțumesc!
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și eu!
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
Domnule președinte aș avea și eu o intervenție.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă rog domnule Opriș.
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
Am o rugăminte la dumneavoastră și la colegii dumneavoastră din Consiliul
județean, să mai atrageți atenția firmelor de dezăpezire.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Sunt de acord.
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
Deszăpezirea drumurilor județene și vă pot da punctual, drumul județean Jibou
care iese la Românași, la fiecare ninsoare este prins nepregătit, nedeszăpezit, se
circulă pe zăpadă bătătorită. Nu știu cum se face, nu-i de anul acesta îi de ani la rând,
cel puțin eu circul pe acest drum, vă pot spune punctual, de fiecare dată zăpada ne ia
pe nepregătite, cel puțin pe zona respectivă. Vă mulțumesc!
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Vă spun că am făcut numeroase atenționări, către firmele
care deszăpezesc drumurile. Acuma știți care este procedura, anumite primării au în
administrare pe timpul iernii aceste drumuri, prin firmele care le angajează pentru a
face acest serviciu. Ne dorim îmbunătățirea acestui serviciu și cu siguranță că este loc
de mai bine. Facem atenționări și vă spun că din acest an vom da și amenzi, pentru că
trebuie să corectăm acest aspect, oamenii trebuie să circule în siguranță și noi să
intervenim conform legii și procedurilor legale pentru dezăpezirea acestor drumuri.
De multe ori exagerăm și noi, dar o mică parte doar, în sensul că există niște
reglementări nu poți să intervii în momementul în care ninge, trebuie să aștepți
încetarea ninsorii ci doar în 45 de minute de la încetarea ninsorii, nu vreau să greșesc
ca termene, mă scuzați dacă nu-i bine ce spun. Vă rog să completați dumneavoastră
pentru că sunteți în măsură. Vă rog domnul director.
Dl LABO DOREL
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Sunt prevederi în funcție de tipul de drum, merg până la 4 ore, diferența între
momentul în care încetează viscolul și până la intervenție. Deci noi, dacă stăm să
socotim, toate intervențiile pe care le-am făcut suntem în lege, dar noi intervenim în
plus, noi, unitățile angajate de primării sau administratorii drumurilor care se află în
lucru, pentru că înțelegem că este greu să circuli pe un drum cu zăpadă. Avem o
singură atenționare, un singur proces verbal până acuma de pe 110D, acolo o să
vedem exact care dintre primării se ocupă de dezăpezire și o să le facem o atenționare
în scris, am vorbit și cu doamna Ghilea să le facem atenționare în scris companiilor
care au în administrare drumurile respectiv 191C, 108A și cel de la Doh 108E. Pentru
că acolo am întâmpinat greutăți, adică noaptea când trebuia intervenit, cei care erau
ultimii pe drumuri, erau cei de la aceste companii și sperăm să fie și mai bine de aici
încolo însă e foarte greu să intervii imediat în plus, normativele pe care vi le-am
amintit mai devreme, vă spun că sunt respectate. Mulțumesc!
Dl DEMLE ALIN
Domnul Labo, mă scuzați că intervin. Pe cetățeni nu-i interesează legea, ei vor
măcar să vadă mașinile în teren, asta așteaptă oamenii, chiar dacă ninge în momentul
acela. Mulțumesc!
DL PANIE SERGIU
Doar o mică completare. Domnul director, știu că există un număr de
dispecerat la care ar trebui cineva să răspundă și să preia în timp real toate aceste
probleme?
Dl LABO DOREL
Răspunde zi și noapte, vă garantez.
Dl PANIE SERGIU
Ok. Mulțumesc. Ca să știe cetățenii..
Dl LABO DOREL
Din păcate presa a publicat acest număr.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Presa are dreptul să spună ce vrea. Important este ca noi, să realizăm în cadru
legal acest serviciu și să aducem îmbunătățiri pentru că într-adevăr legea spune un
anumit lucru, cum spunea și domnul Alin, oamenii încă nu cunosc legea și
diversiunea și distorsiunea mesajului legal funcționează în România. Noi încercăm să
corectăm aceste lucruri tocmai pentru că suntem în slujba cetățeanului și de multe ori
nu se aplică legea. Noi lucrăm într-un cadru legal, dar nu înseamnă că nu putem, nu
ne interzice legea să mergem mai repede, ci doar reglementează în cât timp am putea
merge, dar dacă noi putem să aducem îmbunătățiri s-o facem, pentru că este interesul
tuturor de a circula în siguranță, viața este înaintea unor drepturi ale firmelor, firmele
totuși trebuie să acționeze mai prompt, pentru că nu avem o perioadă din an atât de
bogati în precipitații cu zăpadă încât să nu poate să se mobilizeze atunci când e
nevoie. Eu cred că trebuie să facă și un efort de mobilizare și să aducă îmbunătățiri
acestiu serviciu. Vă mulțumesc. Rog pe domnul secretar general să dea citire
rezultatului votului.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
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Are cuvântul domnul secretar general al judeţului pentru a prezenta rezultatul
votului.
*
*
*
Dl VLAICU COSMIN – RADU
La proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia de
Evaluare a Personelor Adulte cu Handicap Sălaj:
- Doamna Violeta- Mariana Leuca - a obținut

- 29 voturi “pentru”.

Se adoptă Hotărârea NR. 10
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
13. Dacă mai sunt intervenții la Diverse. Nu sunt.
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările
şedinţei de astăzi.
PREȘEDINTE
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu – Sălăjanu

Dr. Cosmin Radu - Vlaicu

Consilier juridic:
Seres Judith-Réka - 1 ex
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