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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 11437 din 30.06.2022
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 30 iunie 2022, cu ocazia ședinței ordinare
a Consiliului Județean Sălaj

Ședința Consiliului Județean Sălaj începe cu intonarea Imnului de Stat al
României.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Stimaţi colegi, vă invit să păstrăm un moment de reculegere, pentru cel
care a fost subprefectul Județului Sălaj, Virgil Țurcaș.
*
Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur că ne vedem pentru această ședință și
doresc să fim cu toții sănătoși și bucuroși de revedere.
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. 149 din 23.06.2022, 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 25 consilieri județeni, plus președintele
Consiliului Județean Sălaj, absenţi fiind domnii: Dimitriu Alexandru, Blaga
Dumitru, Opriș Alin – Florin, Ardelean Gheorghe și dna Souca Valentina –
Lucia.
*
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 31.05.2022 și procesul-verbal al ședinței extraordinare din 17.05.2022, nu
fără a discuta eventualele obiecţii la acestea – dacă există. Nu sunt.
Le supun la vot.
– Cine este pentru? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
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*
Cu un număr de 26 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al
ședinței ordinare din data de 31.05.2022 și procesul-verbal al ședinței
extraordinare din 17.05.2022.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă
de ordinea de zi a şedinţei.
Față de ordinea de zi, v-au fost comunicate încă trei proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor imobile compuse
din teren, situate în comuna Hereclean;
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind
condițiile de utilizare a parcării cu plată, situată în Zalău, str. Simion
Bărnuțiu, nr.67;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurare
ansamblu Castel Beldy“ și depunerea spre finanțare în cadrul PNRR.
Propun ca la punctul 1- să discutăm proiectul de hotărâre privind
achiziționarea unor imobile compuse din teren, situate în comuna
Hereclean și inclusiv votarea după aprobarea proiectului, a Comisiei de
negociere, urmând să se decaleze celelalte cu câte un punct, iar la punctul
18-19 proiectele care vi le-am propus suplimentar, la punctul 2 și 3.
Supun la vot ordinea de zi, propusă în felul în care vi l-am relatat înainte.
– Cine este pentru? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*

*
*
Cu un număr de 26 voturi “pentru”, a fost aprobată ORDINEA DE ZI
completată:
1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor imobile compuse din
teren, situate în comuna Hereclean;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii proiectului
”Închiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei și înființarea a două case de tip
familial: Casa de tip familial IRIS și Casa de tip familial DALIA, precum și a unui
Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, în localitatea
Cehu Silvaniei” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea
gradului de acoperire cu servicii sociale.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 1
– Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF
Mirșid și CTF Var și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață
Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea
gradului de acoperire cu servicii sociale.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 2
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– Închiderea centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF
Someș Odorhei nr. 2 și CTF Inău” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv
Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu
1 – Închiderea Centrului de plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip
familial: Casa de tip familial SILVANIA și Casa de tip familial MĂGURA, precum și
a unui Centru de zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a
cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu
2 – Închiderea Centrului de Plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de
tip familial: Casa de tip familial CIREȘARII, în localitatea Șimleu-Silvaniei și Casa de
tip familial MARIA, în localitatea Crasna” și a cofinanțării necesare implementării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8,
Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a
Județului Sălaj – ediția 2022.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor, actualizat.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului
Județean de Istorie și Artă Zalău.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru finanţarea
activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul
competiţional 2022-2023.
14. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului având număr cadastral
69184-C4 din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea
scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
15. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilelor având număr cadastral 51936
– C4 și 51936 – C5 din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în
vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
16. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului având număr cadastral
70779-C1 din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea
scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj;

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile
de utilizare a parcării cu plată, situată în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.67;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurare
ansamblu Castel Beldy“ și depunerea spre finanțare în cadrul PNRR;
20. Diverse.

*
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*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor imobile compuse din
teren, situate în comuna Hereclean.
*
*
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Eu mă bucur că am ajuns
în această poziție, de a putea vota acest proiect și de a avea o comisie care să
poarte negocieri pentru achiziționarea acestor terenuri, în virtutea faptului că ne
dorim cu toții construirea unui parc industrial în această zonă, lângă Zalău, între
Hereclean și Crișeni, un parc industrial care sperăm noi, că va rezolva anumite
probleme în ceea ce înseamnă locuri de muncă și nu numai, ci dezvoltarea
afacerilor din județul nostru și pregătirea județului pentru ceea ce înseamnă
dezvoltarea pe viitor a întregii Regiuni de Nord – Vest.
După cum știți și la Cluj, deja se deschide al șaselea parc industrial, la
Oradea sunt parcuri industriale în municipiu și la Aleșd, se propun construirea
altor parcuri industriale la Marghita și la Beiuș. Sperăm ca prin această
investiție, nu numai să atragem fonduri europene în județul nostru, dar să și
realizăm acele platforme care să permită înființarea de locuri de muncă aici și
dezvoltarea de noi afaceri, astfel încât vom stabiliza cât mai mult populația din
județul nostru și vom deveni un loc atractibil și pentru alte segmente de
populație din România.
Dacă dumneavoastră aveți ceva de discutat pe marginea acestui proiect
de hotărâre, vă rog să o faceți. Întrebări, discuții? Nu sunt.
Propun modificarea art. 4 din proiectul de hotărâre, pentru a reflecta
etapa de aprobare a prețului de achiziție rezultat în urma negocierii, urmând a
avea următorul cuprins:
“Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Sălaj să semneze în
numele și pentru Județul Sălaj contractul de vânzare în formă autentică a
imobilului menționat la art. 1, pe baza procesului verbal de negociere și a
hotărârii consiliului județean de aprobare a prețului de achiziționare, în termen
de 15 zile de la data aprobării prețului.”
Deci, după ce se va face după cum știți negocierea, urmează să se propună
în Consiliul județean, în cadrul ședinței, aprobarea acestui preț și doar după
aceea semnarea de către președintele Consiliului județean a contractului de
achiziție.
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu acest amendament, cu mențiunea că
pentru adoptarea art.1, art.2, art.3 alin.(2), art.(4), ale proiectului de hotărâre este
necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor, cu precizarea că art.3 alin.(1), se
adoptă cu vot secret.
– Cine este pentru? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
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Județean Sălaj.
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*

*
*
Cu 26 voturi “pentru”, au fost fost adoptate art.1, art.2, art.3 alin.(2),
art.(4), din proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile compuse
din teren, situate în comuna Hereclean.
*

*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă rog frumos să faceți propuneri pentru componența comisiei de
negociere și am să încep prin a-l propune din partea Consiliului județean pe
domnul secretar general al județului, domnul Vlaicu Cosmin – Radu.
Din partea PNL îl propun pe domnul Zaharia Marcel – Claudiu.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Din partea UDMR, îl propun pe domnul Sojka Atila – Ioan.
Dl PANIE SERGIU
Din partea noastră, îl propun pe domnul Demle Alin.
ARDELEAN COSMIN - VASILE
Din partea USR, îl propun pe domnul Olar Nicolae.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt. Îi întreb pe cei propuși, dacă au
ceva împotriva propunerii de a face parte din comisie? Dacă nu, vă rog să
completați buletinele de vot și să trecem la votul comisiei.
*

Dl VLAICU COSMIN – RADU
Stimate doamne și stimați domni consilieri, pentru a fi lucrurile foarte
transparente, proiectul de hotarâre prevede la articolul 3, că unul dintre
consilierii județeni desemnați de dumneavoastră, trebuie să aibă calitatea de
președinte. Adică, nu-și alege comisia președintele, ci el trebuie propus “a
priori” - și asta discutam acum cu domnul președinte - cu rugămintea să facă o
propunere pentru funcția de președinte, dintre cei nominalizați.
*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Îl propun pe domnul Zaharia Marcel – Claudiu, ca președinte al comisiei
în urma votului.
*
Dl VLAICU COSMIN – RADU
Mulțumesc.

*
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Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Până când se întocmesc buletinele de vot, vă propun să trecem la punctul
2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind Aprobarea actualizării valorii
proiectului ”Închiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei și înființarea a
două case de tip familial: Casa de tip familial IRIS și Casa de tip familial
DALIA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de
Viață Independentă, în localitatea Cehu Silvaniei” și a cofinanțării necesare
implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire
cu servicii sociale, îl invit pe dl. consilier IEPURE IOAN VIOREL să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*

Dl IEPURE IOAN VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl PANIE SERGIU
Am eu o mică intervenție, domnule președinte. Am discutat ieri și am
clarificat aspectele în cadrul comisiei de specialitate, dar totuși am constatat că
termenele de finalizare a proiectelor rămase este foarte strâns. Cred că ar trebui
să facem tot posibilul să o sprijinim pe doamna director și instituția dumneaei pe
care o administrează, cumva, prin orice mijloc ca să putem finaliza aceste
proiecte și aceste investiții atât de necesare pentru copiii instituționalizați.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunt de acord cu dumneavoastră domnule consilier și știți și
dumneavoastră că a fost un proces foarte lung, cu multe probleme apărute pe
parcurs, nu numai actualizarea prețurilor, ci și întocmirea documentelor pentru a
putea fi într-o formă legală și pentru a ne putea permite să fim eligibili pe acest
proiect. Eu mă bucur foarte mult că lucrurile au ajuns măcar acum în ultimul
ceas, în acest punct și doamna director are toată susținerea aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Sălaj, în demararea tuturor procedurilor
astfel încât copiii din județul nostru să poată beneficia de aceste condiții
necesare. Eu vreau să vă spun că mă bucur să văd că suntem printre primele
județe care asigură astfel de condiții, sigur este loc de mai bine dar ne vom
mobiliza cu toții pentru a putea face față provocărilor cu care ne confruntăm.
Dacă mai sunt intervenții pe acest proiect? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre,
– Cine este pentru? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
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*

*

Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Închiderea Centrului de plasament
Cehu Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial IRIS
și Casa de tip familial DALIA, precum și a unui Centru de Zi pentru
Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, în localitatea Cehu Silvaniei”
și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Se adoptă Hotărârea Nr. 67
*

*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 1 – Închiderea
Centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF
Mirșid și CTF Var și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de
Viață Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8,
Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, îl
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? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*

*

*
Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 1 – Închiderea Centrului de
plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Mirșid și CTF Var
și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”
și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului
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Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Se adoptă Hotărârea Nr. 68
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 2 – Închiderea
centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF
Someș Odorhei nr. 2 și CTF Inău” și a cofinanțării necesare implementării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale, 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.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
– Cine este pentru? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 2 – Închiderea centrului de
plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Someș Odorhei nr.
2 și CTF Inău” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv
Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Se adoptă Hotărârea Nr. 69
*

*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 1 – Închiderea
Centrului de plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip
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familial: Casa de tip familial SILVANIA și Casa de tip familial MĂGURA,
precum și a unui Centru de zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață
Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv
Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, îl invit pe dl.
consilier PANIE SERGIU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl PANIE SERGIU
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? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 1 – Închiderea Centrului de
plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip
familial SILVANIA și Casa de tip familial MĂGURA, precum și a unui Centru
de zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării
necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale.
Se adoptă Hotărârea Nr. 70
*

*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 2 – Închiderea
Centrului de Plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip
familial: Casa de tip familial CIREȘARII, în localitatea Șimleu-Silvaniei și
Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna” și a cofinanțării necesare
implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire
cu servicii sociale, îl invit pe dl. consilier ARDELEAN COSMIN -VASILE
să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
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Dl ARDELEAN COSMIN - VASILE
Prezinte 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? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 2 – Închiderea Centrului de
Plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip
familial CIREȘARII, în localitatea Șimleu-Silvaniei și Casa de tip familial
MARIA, în localitatea Crasna” și a cofinanțării necesare implementării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8,
Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Se adoptă Hotărârea Nr. 71
*

*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi
serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, îl invit pe
dl. consilier SOJKA 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 POP GHEORGHE – IOAN
Domnule președinte, am eu o întrebare. Se propune diminuarea cu suma
de 1 milion de lei, de la investiția “Reabilitare DJ 191 D și nu cunosc motivele,
în condițiile în care 1 milion de lei este contribuția Județului Sălaj la acest
proiect și termenul de finalizare este 31 decembrie 2022.
Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Dați-mi voie mie, domnule președinte! 191 D ziceți?
Dl POP GHEORGHE – IOAN
191 D, se propune diminuarea cu suma de 1000 mii lei.
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Dl SZILAGYI ROBERT – ISTVAN
Acolo am avut probleme pe al doilea tronson, privind alunecările de teren,
așteptăm expertiza ca să finalizăm tot ce înseamnă această investiție și
momentan, am retras această sumă până când reușim să vedem proiectul în sine
ce înseamnă aceste sume în plus pentru reabilitare, dar când vom avea finalizată
documentația, banii îi vom repune la loc.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Vă mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Alte întrebări?
Dl DEMLE ALIN
Domnule președinte, știm că în momentul de față Consiliul județean nu
deține un cântar pentru cântărirea autovehiculelor și am văzut că se
achiziționează. Îmi dați un termen, oare cât durează până la achiziționarea
acestuia?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Deja este făcut raportul, urmează să trecem la achiziționarea unui cântar,
dar știți și dumneavoastră că aceste lucruri trebuie făcute simultan cu
amenajarea unor platforme unde acel cântar poate să funcționeze legal. Nu vă
putem da un termen, dar spun că este în atenția noastră și ne dorim cât mai
repede să avem un astfel de cântar pentru a putea proteja investițiile pe care le
facem la Consiliul județean, în ceea ce înseamnă modernizarea drumurilor
județene și nu numai. Ne dorim acest lucru, iar demersurile au fost începute.
Sunt mai multe tipuri de cântar, am făcut o anumită analiză și urmează să trecem
la achiziționarea unui astfel de cântar și la amenajarea de platforme, ca să putem
să inițiem acest demers favorabil nouă, adică amplasarea cântarelor și sperăm
noi, îmi permit să spun aici în Consiliul județean și public, că vom găsi soluția
cu aceste cântare, să se meargă fără știrea transportatorilor în fiecare dimineață,
acolo unde vom hotărî, o echipă a Consiliului județean, ca într-adevăr să fie
eficient acest proces de cântărire a mașinilor și să descurajăm abuzurile care sunt
din păcate, astăzi pe drumurile județene. Alte observații? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 72
*

*

*
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Domnilor consilieri, aveți buletinele de vot, vă rog să votați
(componența comisiei de la pct.1 al ordinii de zi).
*
Vom face numărarea voturilor la final, pentru a putea continua
ședința, iar la final o să vă rog să treceți la numărarea voturilor.
*

*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția
2022, 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? 25 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 26 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2022.
Se adoptă Hotărârea Nr. 73
*
*

*

Dl Zaharia Marcel – Claudiu, iese din sala de ședințe la ora 9,26.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor,
actualizat, îl invit pe dl. consilier MIHIȘ VIOREL să prezinte raportul de
avizare al comisiilor de specialitate.
*
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Dl MIHIȘ VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat.
Se adoptă Hotărârea Nr. 74
*

*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Sălaj, îl invit pe dl. consilier 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? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 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. 75
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
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privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de Istorie și Artă
Zalău, îl invit pe dl. consilier OLAR NICOLAE să prezinte raportul de avizare
al comisiilor de specialitate.
*
Dl OLAR NICOLAE
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? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 76
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
12. La punctul 12 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău,
o invit pe dna. consilier IRIMIEA ANCA - MANUELA să prezinte raportul
de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna IRIMIEA ANCA - MANUELA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 77
*
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*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
13. La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă
desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2022-2023, îl
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.
*

Dl DEMLE ALIN
Domnule președinte al comisiei, știu că au fost 5 proiecte depuse și au
fost finanțate doar două dintre ele. Unul din ele am înțeles că a fost depus tardiv
și celelalte două îmi spuneți de ce nu au fost eligibile, ce nu au avut?
Dl BEREK ȘTEFAN
Două nu au întrunit punctajul necesar de 50 de puncte, deci au fost cu 46
de puncte, analizate proiectele respective. Acesta este motivul.
Dl DEMLE ALIN
Cele două?
Dl BEREK ȘTEFAN
Da.
Dl PANIE SERGIU
Domnule președinte, ar trebui cumva să-i ajutăm sau să-i sprijinim, să
înțeleagă mai bine cum să-și întocmească documentațiile, pentru că și aici este
vorba de sportivi de performanță care merită și ei să fie sprijiniți ca și ceilalți.
Oricum sumele pentru aceste asociații nu sunt foarte mari și cred că ar trebui să
ne aplecăm mai de aproape să-i ajutăm. Totuși, diferența de 4 puncte care a
menționat-o domnul președinte, este infimă, spun eu. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Am cerut o lămurile și domnului vicepreședinte. Vroiam să vă spun că eu
am avut discuții pe marginea acestui subiect cu cei care coordonează astfel de
activități. Am purtat discuții în ceea ce înseamnă predictibilitatea acestor
programe, încurajarea pentru a sprijini copiii și juniorii. Din păcate, îmi asum eu
această problemă apărută, regulamentele nu au fost revizuite, regulamentele de
acordare a acestor sume, astfel încât cluburile respective sau înscrise anul trecut,
regulamentul s-a făcut mai demult și nu permiteau fără o anumită vechime a
echipelor, finanțarea. Urmează să vă propun dumneavoastră, în cel mai scurt
timp, adică luna viitoare, aprobarea unui nou regulament, astfel încât să dăm
posibilitatea acestor copii, sunt undeva la 350, 360, dacă vor îndeplini condițiile
necesare să poată fi finanțați. Mă bucur că ați ridicat această problemă și mă
bucur că toată lumea vede problema rezolvată prin munca noastră a celor de aici
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și că există voință, cu adevărat de a încuraja copiii să facă sport. Consider că cel
mai bun medicament din farmacii poate fi sportul, înaintea altor medicamente. O
să propunem luna viitoare, un nou regulament prin care astfel de formații și de
cluburi să poată fi beneficiarii programelor noastre de finanțare, în ceea ce
înseamnă sportul de performanță.
Dl DEMLE ALIN
Și domnule președinte, să înțeleg că anul acesta va mai fi deschis un
program?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da, ne dorim pentru sport de performanță pentru a putea beneficia și
acești copii. O să vă propun un regulament dumneavoastră și o să-l facem în cel
mai scurt timp, dacă va trebui o să facem o ședință extraordinară, pentru a putea
fi în timp finanțate acele echipe care încurajează sportul de performanță, dar în
același timp care aparțin copiilor și juniorilor pe care ne dorim să-i pregătim de
pe acum.
Dl DEMLE ALIN
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc și eu.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de
structurile sportive locale în anul competiţional 2022-2023.
Se adoptă Hotărârea Nr. 78
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
14. La punctul 14 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind trecerea imobilului având număr cadastral 69184-C4 din domeniul
public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune,
casării și demolării, o invit pe dna. consilier CRIȘAN MARIANA DANA să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna CRIȘAN MARIANA DANA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Dl PANIE SERGIU
Am eu o întrebare, domnule președinte! Clădirea respectivă este din
curtea Spitalului județean și are un regim de înălțime de P+1E. Cine se va ocupa
cu dezafectarea efectivă a clădirii, spitalul sau Consiliul județean?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Spitalul județean, dar urmează să facem achiziția.
Dl PANIE SERGIU
Intervenția mea este din perspectiva disconfortului maxim, care se va crea
privind această dezafectare, demolarea propriu-zisă, care să fie într-un timp cât
mai scurt posibil. Nu pot eu să spun acuma cât ar trebui să fie, o săptămână sau
două, dar cred că pentru asemenea lucrări, ținând cont că sunt în curtea
Spitalului județean, contează și o zi de disconfort pentru pacienți și cadrele
medicale.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc pentru sfaturi. Alte discuții? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea
imobilului având număr cadastral 69184-C4 din domeniul public în domeniul
privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
Se adoptă Hotărârea Nr. 79
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă mulțumesc pentru aprobarea acestui proiect, care după cum știți și
dumneavoastră, va igieniza zona în primul rând domnilor consilieri și dintr-un
focar de infecție care a fost tolerat ani de zile, va deveni un loc de parcare, până
când Consiliul județean își va permite prin fonduri europene sau buget propriu,
să amenajeze o parcare pentru cei care lucrează în Spitalul județean. Sper să fie
cât mai repede, și acel proiect și să avem axele de finanțare, astfel încât să ne
putem permite să mai amenajăm o parcare. Știți bine că am început
demersurile, dar până atunci, în primul rând, eliminăm acel focar de infecție de
acolo, într-un timp cum spunea și domnul consilier, cât mai rezonabil, dar până
când vom construi acea parcare vom avea amenajată acea platformă și în
același timp se va igieniza zona care va deveni un loc de care vor profita toate
cadrele medicale din Spitalul județean.
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*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
15. La punctul 15 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind trecerea imobilelor având număr cadastral 51936 – C4 și 51936 – C5
din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii
din funcțiune, casării și demolării, îl invit pe dl. consilier DEMLE ALIN să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DEMLE ALIN
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? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea
imobilelor având număr cadastral 51936 – C4 și 51936 – C5 din domeniul
public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune,
casării și demolării.
Se adoptă Hotărârea Nr. 80
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
16. La punctul 16 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind trecerea imobilului având număr cadastral 70779-C1 din domeniul
public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune,
casării și demolării, îl invit pe dl. consilier PAPP ZSOLT LASZLO să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl PAPP ZSOLT LASZLO
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
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–
–

Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.

*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
trecerea imobilului având număr cadastral 70779-C1 din domeniul public în
domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și
demolării.
Se adoptă Hotărârea Nr. 81
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
17. La punctul 17 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 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?
*
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al
membrilor consiliului.
Dacă mai sunt şi alte propuneri? Nu sunt.
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a fi efectuată la
finalul ședinței.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
18. La punctul 18 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de utilizare a parcării cu
plată, situată în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.67, o invit pe dna. consilier
FORȚ CORINA EMILIA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dna FORȚ CORINA EMILIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl PANIE SERGIU
Dacă micile probleme de la parcarea respectivă s-au remediat înte timp.
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Noi, am mai discutat cu doamna director, au mai fost câteva lucruri de clarificat
acolo și mă gândesc că ele s-au finalizat.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
aprobarea regulamentului privind condițiile de utilizare a parcării cu plată,
situată în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.67.
Se adoptă Hotărârea Nr. 83
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
19. La punctul 19 al ordinii de zi, respectiv la proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“ și
depunerea spre finanțare în cadrul PNRR, îl invit pe dl. consilier BORNA
MIHAI BOGDAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BORNA MIHAI BOGDAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
– Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
– Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“ și depunerea spre
finanțare în cadrul PNRR.
Se adoptă Hotărârea Nr. 84
*
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU

*
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Potrivit prevederilor art. 44 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Judeţean
Sălaj nr. 32/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare,
numărarea voturilor se realizează de secretarul general al judeţului, cu
participarea a 3 (trei) consilieri judeţeni desemnaţi ad-hoc.
Vă rog să vă exprimați opinia cu privire la menținerea propunerilor din
ședințele anterioare de desemnare a celor 3 consilieri judeţeni care să asigure
verificarea procedurii de vot şi numărarea voturilor, respectiv reconfirmarea
domnilor Chende Ioan, Papp Zsolt-Laszló şi Pop Gheorghe – Ioan. Dacă sunt
alte propuneri? Nu sunt.
*
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. Vă sog să votați.
*
Se votează.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnilor consilieri desemnaţi, vă rog să procedaţi la verificarea şi
numărarea voturilor.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Până la numărarea voturilor, dacă sunt discuții la Diverse?
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Domnule președinte, am eu o intervenție dacă îmi permiteți. Se pregătesc
proiecte pentru depunerea pe PNRR sau pe fonduri guvernamentale pe Anghel
Saligny. La ultima sesiune de depunere de proiecte de exploatare agricolă,
eligibilitatea proiectelor era condiționată de atestarea domeniului public, în
conformitate cu Codul Administrativ. Și am aici o întrebare la domnul director
Labo de la Patrimoniu, dacă a inițiat acea procedură de inventariere a bunurilor
din domeniul public în vederea atestării domeniului public, în conformitate cu
Codul Administrativ, având în vedere faptul că procedura durează cel puțin 3
luni de zile.
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Dl LABO IOAN - DOREL
Deci, noi am procedat conform dispoziției domnului președinte din luna
decembrie, la inventarierea domeniului public. Deci, anul trecut a fost dată
dispoziția în luna decembrie și această inventariere s-a făcut anul acesta, urmând
să facem demersurile conform Codului Administrativ pentru regularizarea listei
privind domeniul public, acolo unde este cazul.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Dar, cunoașteți faptul că este o procedură care durează cel puțin 3 luni de
zile și suntem în momentul în care trebuie depuse proiectele.
Dl LABO IOAN - DOREL
Cunoaștem...
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Despre ce este vorba că nu am înțeles eu bine, domnule consilier.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Domnule președinte, conform Codului Administrativ, noi am inventariat
foarte multe drumuri în ultimul timp, în domeniul public.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu înțelegem foarte bine.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Domnule președinte, conform Codului Administrativ, trebuie atestat
domeniul public al UAT-urilor. Trebuia deja atestat în termen de 120 de zile de
la apariția Codului Administrativ. Asta presupune să se facă inventarierea
bunurilor din domeniul public atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 966/2002,
cu anexe, cu tot ceea ce înseamnă modificări și completări, trebuie atestat în
baza unui punct de vedere primit de la Ministerul Dezvoltării și cu avizul a cel
puțin 13 instituții ale statului. Termenul de trimitere a punctului de vedere la
Ministerul Dezvoltării este de 60 de zile de la trimiterea proiectului de hotărâre.
În momentul în care se primește punctul de vedere cu avizele de la instituțiile
respective, se adoptă o hotărâre de Consiliu județean de atestare a domeniului
public și implicit trebuie obținut avizul de legalitate de la Instituția Prefectului.
În atare condiții obligatoriu trebuie să avem atestat, altfel există pericolul de a nu
fi declarate eligibile proiectele depuse pe PNRR și pe Anghel Saligny. Eu am
avut o discuție și cu domnul secretar general al județului....
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Îmi pare rău că nu este aici prezent, altfel vă dădea cu siguranță cel mai
bun răspuns. Dar îl așteptăm să vină. Domnul Pop trebuie să meargă la
numărarea voturilor.
Dl PANIE SERGIU
Am și eu o întrebare pentru domnul Labo. L-aș ruga să ne mai spună, în
ce stadiu mai suntem cu documentația la drumul DJ 110 de la Cristolț.
Dl LABO DOREL – IOAN
Am predat documentația, este finalizată, urmează....
Dl PANIE SERGIU
Deci, luna viitoare aprobăm, după care se poate lansa achiziția.
Mulțumesc.
Domnul președinte, la proiectul numărul 14 s-a votat efectiv? Cred că nu
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s-a votat, puteți verifica?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Eu știu că s-a votat.
Dl VLAICU COSMIN – RADU
S-a votat la fiecare proiect.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Are cuvântul domnul Secretar general al județului, Cosmin - Radu Vlaicu,
pentru a prezenta rezultatul votului, urmând să vă ceară o lămurire domnul Pop
Gheorghe, la un anumit aspect.
*
Dl COSMIN - RADU VLAICU
Rezultatul votului privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului
județean, în Comisia de negociere a prețului privind achiziționarea unor
imobile compuse din teren, situate în comuna Hereclean, este următorul:
- dl Zaharia Marcel – Claudiu
- dl Sojka Atila – Ioan
- dl Olar Nicolae
- dl Demle Alin
- dl Vlaicu Cosmin – Radu

- a obținut
- a obținut
- a obținut
- a obținut
- a obținut

- 26 voturi “pentru”;
- 26 voturi “pentru”;
- 26 voturi “pentru”;
- 26 voturi “pentru”;
- 24 voturi “pentru” și 2 voturi nule.

La proiectul de hotărâre privind privind modificarea componenţei
nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj:
- doamna Oana Iulia Petruț - a obținut – 25 voturi “pentru”.

*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 82
*
*

*

Dl VLAICU COSMIN – RADU
Diferența la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj,
provine din modificarea cvorumului, prin părăsirea sălii de ședință de către
domnul consilier județean Zaharia Marcel – Claudiu.
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat art.3 alin.(1) al proiectului de
hotărâre privind achiziționarea unor imobile compuse din teren, situate în
comuna Hereclean.
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Supun la vot proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor imobile
compuse din teren, situate în comuna Hereclean, în întregime.
–
–

Cine este pentru? 24 consilieri județeni, plus președintele Consiliului
Județean Sălaj.
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.

*
Cu 25 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
achiziționarea unor imobile compuse din teren, situate în comuna Hereclean.
Se adoptă Hotărârea Nr. 66
*
*

*

Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnul consilier a adresat o întrebare și îl rog să o adreseze din nou pe
scurt, pentru domnul secretar general, pentru a putea primi un răspuns.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
De principiu, am avut discuții cu domnul secretar general pe acest aspect.
Întrebarea a fost pentru domnul Labo, dacă a început procedura de inventariere
în vederea atestării domeniului public al Județului Sălaj, conform Codului
Administrativ.
Dl COSMIN - RADU VLAICU
Pot să vă confirm că am avut discuții pe tema aceasta și cu dumneavoastră
și cu domnul Labo, lucrurile sunt în fază incipientă, da, au început, ca să spun
într-o formă mai timidă, procedura de atestare după cum știți și aici fac o
mențiune, comuna unde dumneavoastră funcționați ca administrator public, este
singura din județ care a reușit performanța de a atesta a domeniului public după
noile reguli, prevăzute în Codul Administrativ și una din puținele din țară. Este
o procedură foarte greoaie, este adevărat, este o procedură anevoioasă și o
documentație foarte stufoasă.
Deci, lucrurile au început, doar că vor dura puțin și aici țin să precizez că
asta nu împiedică cu nimic depunerea de documente în proiecte. E adevărat că
această procedură de atestare este o procedură nouă, nu mai atestă Guvernul prin
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hotărâre proprietatea publică a UAT-urilor, ci o atestă Consiliul județean după
obținerea unui număr de avize, dacă bine îmi aduc aminte vreo patru, care sunt
mai greu de obținut.
Dl POP GHEORGHE – IOAN
Treisprezece.
Dl COSMIN - RADU VLAICU
Patru sunt mai greu de obținut, aici rămăsesem eu puțin blocat și lucrurile
sigur vor merge înainte. Deocamdată,
la nivel național, pot să vă confirm asta, din discuțiile profesionale pe
care le-am avut, foarte puține UAT-uri au reușit să ateste domeniul public după
dispozițiile Codului Administrativ. Deci, procedura a început, pot să vă confirm.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă mai sunt discuții? Nu sunt. Ordinea de zi a fost epuizată, vă
mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu – Sălăjanu

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier:
Viorica Ciupe – 1 ex

