ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 17171 din 30.09.2022
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 30 septembrie 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. 196 din
23.09.2022, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, fiind
stabilită desfăşurarea acesteia în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”, situată la
etajul I.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi 28 consilieri plus Președintele Consiliului
Județean, absenţi fiind doamna Irimiea Anca-Manuela și domnul Dimitriu Alexandru.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun spre aprobare procesele-verbale ale ședințelor ordinare din data
de 27.07.2022 și 26.08.2022, precum și procesul-verbal al ședinței extraordinare din
data de 09.08.2022, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există.
Îl supun la vot,
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, au fost aprobate procesele-verbale ale
ședințelor ordinare din data de 27.07.2022 și 26.08.2022, precum și procesul-verbal
al ședinței extraordinare din data de 09.08.2022.
*
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
ordinea de zi a şedinţei.
În completarea ordinii de zi ați primit Proiectul de hotărâre privind acceptarea
ofertei de donaţie a unor bunuri mobile.
*
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
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- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu 29 voturi “pentru” a fost aprobată următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale a proiectului
„Restaurare ansamblu Castel Beldy“ depus spre finanțare în cadrul PNRR.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general rezultat din
contractul de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Punere în siguranță pod
peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630”, aprobat pentru finanțare prin Programul
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de
cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general rezultat din
contractul de execuție lucrãri pentru obiectivul de investiții „Punere în siguranţă pod
peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea Rus”, aprobat pentru finanțare
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru
realizarea obiectivului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general rezultat din
contractul de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Punere în siguranță pod
peste Valea Șimișnei pe DJ 108S km 8+250, Loc. Șimișna”, aprobat pentru finanțare
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru
realizarea obiectivului.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general rezultat din
contractul de execuție lucrãri pentru obiectivul de investiții „Consolidare pod pe DJ
110C, km 0+430, în localitatea Ileanda”, aprobat pentru finanțare prin Programul
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de
cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108T sector: lim. Județ
Maramureș - Cehu Silvaniei, km 8+544 – km 9+677, Județul Sălaj”.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Sălaj.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică unui imobil,
compus din construcție şi teren aferent, situat în oraşul Cehu Silvaniei, strada Dózsa
György nr. 97/A, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul
public al Comunei Valcău de Jos şi administrarea Consiliului Local al Comunei
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Valcău de Jos, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului
Judeţean Sălaj.
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare accese și elemente de scurgere a
apelor pe DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici finali pentru obiectivul de investiţie ”Lucrări de intervenţie (Reabilitare),
DJ109: Lim jud. Cluj-Dragu, pe porţiunea de drum între km 31+976- 32+610”.
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unor bunuri
mobile.
16. Diverse.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier SOJKA
ATILA- IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl SOJKA ATILA-IOAN
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe anul 2022.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 118
*
*
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective
şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, îl invit pe dl. consilier ARDELEAN NICOLAE să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Domnul vicepreședinte Szilágyi Róbert-István nu participă la deliberare și la
vot, conform articolului 228 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
*
Dl ARDELEAN 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? 27 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 28 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi
Intervenţie” S.R.L. Zalău.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 119
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul hotărâre privind
actualizarea valorii totale a proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“ depus
spre finanțare în cadrul PNRR, îl invit pe dl. consilier PAPP ZSOLT-LÁSZLÓ să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl PAPP ZSOLT-LÁSZLÓ
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
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Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
actualizarea valorii totale a proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“ depus
spre finanțare în cadrul PNRR.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 120
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrări pentru
obiectivul de investiții „Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km
1+630”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul județului pentru realizarea obiectivului, o invit pe dna. consilier CRIȘAN
MARIANA-DANA să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dna CRIȘAN MARIANA-DANA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
Dl PANIE SERGIU
Nu am întrebări domnule Președinte, numai o mică intervenție.
Am avut mai multe clarificări de făcut, s-au făcut în cadrul comisiei de
specialitate și inclusiv acuma dimineață, înainte de ședință am primit cele solicitate,
drept urmare am luat act de toate datele care le-am solicitat și din punctul nostru de
vedere este în regulă. Mulțumim.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
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Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrări pentru
obiectivul de investiții „Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km
1+630”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul județului pentru realizarea obiectivului.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 121
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrãri pentru
obiectivul de investiții „Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km
0+300, în localitatea Rus”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de
cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului, o invit pe
dna. consilier SOUCA VALENTINA-LUCIA să prezinte raportul de avizare al
comisiilor de specialitate.
*
Dna SOUCA VALENTINA-LUCIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrãri pentru
obiectivul de investiții „Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km
0+300, în localitatea Rus”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli
finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 122
*
*
*
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrãri pentru
obiectivul de investiții „Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S
km 8+250, Loc. Șimișna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de
cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului, îl invit pe
dl. consilier OPRIŞ ALIN-FLORIN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrări pentru
obiectivul de investiții „Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S km
8+250, Loc. Șimișna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate
de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 123
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrãri pentru
obiectivul de investiții „Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea
Ileanda”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul județului pentru realizarea obiectivului, 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.
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*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt
Aș vrea să vă spun la acest proiect că am primit o sumă mai mică, adică a fost
aprobată această sumă integrală pentru finanțarea proiectului, dar noi am făcut deja
plăți de 950 și ceva de mii sau 960.000 lei și nu vor fi decontate. Dacă o să mă
întrebați de ce am făcut acest lucru, pentru că acest pod nu mai putea să stea în
așteptare. N-am identificat atunci alte surse pentru realizarea acestei lucrări și în plus
aveam repartizat, precum știți, fiecare consiliu județean câte 140.000.000 lei pentru
finanțare pe „Anghel Saligny”, de aceea suma, care mai rămâne să o decontăm în
urma acestor lucrări este compatibilă cu ceea ce avem noi de primit de la Guvernul
României. În plus la podul de la 108E, noi avem cheltuieli mai mari, dar am avut o
sumă pe care am primit-o de la Guvernul României, inițial de 4.000.000 lei urmând
ca plățile rezultate ulterior să le plătim prin fondurile „Anghel Saligny” și atunci se
completează cu totul până la suma de 140.000.000 lei.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general rezultat din contractul de execuție lucrãri pentru
obiectivul de investiții „Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea
Ileanda”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul județului pentru realizarea obiectivului.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 123
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de
investiţie „Modernizare DJ 108T sector: lim. Județ Maramureș - Cehu Silvaniei,
km 8+544 – km 9+677, Județul Sălaj”, îl invit pe dl. consilier BEREK ŞTEFAN să
prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl BEREK ŞTEFAN
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
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Dl PANIE SERGIU
Am avut și aici câteva clarificări de făcut, în comisii le-am primit și în special
lățimea părții carosabile, care s-a menționat în raportul de specialitate, fiind de 4m4,5m, totuși după realizarea ecestei investiții ar trebui să rezulte o lățime suficientă în
corelare cu normativul în vigoare. Drept urmare am primit aceste clarificări și din
punctul nostru de vedere este în regulă.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Acum, e foarte normal ce ați întrebat și dumneavoastră, în raportul de
specialitate de fapt se spunea clar doar că aceste dimensiuni nu sunt corespunzătoare
unui drum județean și tocmai pentru aceea propunem această reabilitare pentru a fi în
conformitate cu normativele legale și a asigura un trafic corect pe aceste drumuri. Vă
mulțumesc.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 108T sector: lim. Județ Maramureș - Cehu Silvaniei, km 8+544 –
km 9+677, Județul Sălaj”.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 125
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. La punctul 9 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Sălaj, il invit pe dl. consilier MIHIȘ VIOREL să prezinte raportul de avizare al
comisiei de specialitate.
*
Dl MIHIȘ VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Fac precizarea că proiectul de hotărâre se adoptă cu votul secret al membrilor
consiliului.
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
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parcurgerea ordinii de zi.
*
Dl COSTINAȘ OVIDIU
Domnule Președinte, grupul consilierilor PSD dorește să propună un
amendament acestui proiect de hotărâre, cu următoarele specificații:
Având în vedere faptul că la nivel național este o colaborare, o coaliție,
consider că pentru acest proiect trebuia să avem o discuție prealabilă.
Doi la mână, portofoliul acestui membru din ATOP, din partea prefecturii l-ați
avut dumneavoastră, politic vorbind în ultimii doi ani de zile. Astfel reținem dreptul
nostru că noi nu avem nicio problemă în privința doamnei subprefect Adriana Sabău,
motiv pentru care noi dorim să-l propunem pentru această funcție pe domnul
subprefect Florin Floraian.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dumneavoastră doriți să propuneți, dar noi am primit de la Prefectură persoana
nominalizată. Eu supun la vot amendamentul dumneavoastră, dacă îl faceți în acest
fel!
Dl COSTINAȘ OVIDIU
Îl facem acuma.
Dl ARDELEAN COSMIN-VASILE
Dacă îmi permiteți câteva clarificări?
Ați spus că am primit de la Prefectură nominalizarea doamnei subprefect și
haideți să ne clarificăm, poate domnul secretar general ne poate lămuri, cine este
îndreptățit să facă aceste propuneri și dacă putem noi să propunem în locul Prefecturii
o altă persoană?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă rog domnule secretar general.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Potrivit legislației în vigoare și aici mă refer la Legea Poliției Române și la
Hotărârea de Guvern nr.787/2002 privind Regulamentul de organizare și funcționare
a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, din această Autoritate Teritorială de
Ordine Publică face parte de drept subprefectul județului. La nivelul anilor la care s-a
adoptat această legislație-2002, la Instituția Prefectului exista un singur subprefect,
între timp legislația s-a modificat și există doi subprefecți, prin urmare practica este
ca dintre cei doi subprefecți Prefectul să nominalizeze pe acela dintre subprefecți care
să facă parte, de drept din ATOP, așa spune textul de lege, este o practică, dacă vreți
la nivel național. Evident că o să sesizați cu toții că este o rămânere în urmă a legii,
este o necorelare legislativă din acest punct de vedere un subprefect versus doi
subprefecți. Dar așa e legislația și prin urmare Prefectul este cel care nominalizează
care dintre subprefecți să facă parte din ATOP.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Acum eu vă întreb pe dumneavoastră domnule secretar general, pentru că sunt
mai nou în această funcție, am doar 2 ani și nu am discutat pe marginea acestui
proiect, dumnealor sunt mai vechi, cei din PSD, unii din Consiliul județean, unul
dintre dumnealor fiind și vicepreședintele, dar probabil că nu s-a bătut de aceste
probleme. Dacă mai trebuie supus amendamentul la vot, având în vedere că este o
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chestiune pe care nu o putem regla noi și vine din partea domnului Prefect?
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Eu am dat aviz pe un proiect de hotărâre pregătit în acest fel, dacă se adaugă o
altă propunere de amendament, îmi rezerv dreptul de a nu da aviz și de a nu
contrasemna hotărârea, în cazul în care la vot ar ieși altceva, pur din considerente
tehnico-legislative. Deci aici eu nu mă refer la considerente politice, mă refer la
considerente tehnico-legislative.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă cer un punct de vedere domnule Panie?
Dl PANIE SERGIU
În urma clarificărilor primite noi ne retragem acest amendament și lăsăm în
continuare proiectul de hotărâre așa cum l-ați propus.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră domnilor consilieri.
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
10. La punctul 10 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău, îl invit pe dl. consilier 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? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 127
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
11. La punctul 11 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
concesionarea prin licitație publică unui imobil, compus din construcție şi teren
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aferent, situat în orașul Cehu Silvaniei, strada Dózsa György nr. 97/A, aflat în
domeniul public al Judeţului Sălaj, îl invit pe dl. consilier ARDELEAN
GHEORGHE să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl ARDELEAN GHEORGHE
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Fac precizarea că art.5 alin.(1) al proiectului de hotărâre, respectiv componenţa
comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesiune, se
adoptă cu votul secret al membrilor consiliului.
Rog să se formuleze propuneri.
Eu am o propunere: domnul Chende Ioan.
Vă rog domnule vicepreședinte.
Dl SZILÁGYI ISTVÁN-RÓBERT
Din partea grupului UDMR îl propun ca membru titular pe domnul Moni
Sándor.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Alte propuneri? Vă rog.
Dl ARDELEAN GHEORGHE
Din partea USR PLUS îl propun ca membru titular pe domnul Olar Nicolae.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Din partea PSD-ului?
Dl PANIE SERGIU
Domnule Președinte noi pentru această comisie nu vrem să facem nicio
propunere.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Atunci vă rog alte propuneri.
Dl SZILÁGYI ISTVÁN-RÓBERT
Din partea grupului UDMR îl propun ca membru titular pe domnul Vincze
Ioan.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă mai sunt și alte propuneri. Mulțumesc.
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Din partea grupului PNL îl propun ca membru supleant pe domnul Margin
Gabriel-Adrian.
Dl SZILÁGYI ISTVÁN-RÓBERT
Din partea grupului UDMR îl propun ca membrii supleanți pe domnul Sojka
Atila-Ioan și pe doamna Simonfi Maria.
Dl OLAR NICOLAE
Din partea USR îl propun ca membru supleant pe domnul Ardelean Nicolae.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Rog să fie completate buletinele de vot, votarea urmând a se efectua după
parcurgerea ordinii de zi.
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Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări? Vă rog domnule Pop.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Domnule Președinte, având în vedere faptul că datele de identificare, respectiv
nr. de imobil și nr. topo sunt identice cu cele de la imobilul care s-a supus discuției
într-o ședință anterioară. Întrebarea este dacă în suprafața de 6103,17m² se regăsește
și suprafața de 1360 m² atribuite printr-un act adițional?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă rog domnule director Labo.
Dl LABO DOREL
S-a procedat deocamdată la dezlipirea suprafeței de 1300 m², dar în acest
proiect de hotărâre suprafața de 6100 m² este ce rămâne din tot imobilul, deci sunt
două clădiri pe același imobil, prima propunere din hotărârea precedentă a fost
1300 m² și acum cei 6100 m² sunt în completare la suprefața totală.
Dl POP GHEORGHE-IOAN
Întrebarea a fost, dacă suprafața de 1360 m² se regăsește în 6130 m² supuse
concesiunii?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Tocmai v-a spus că sunt diferite.
Dl LABO DOREL
Suprafețele sunt diferite. Ce scoatem la licitație acum, se referă strict la ce a
rămas.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt alte discuții? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 19 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Abţineri? 9 consilieri județeni: Panie Sergiu- PSD, Pop Gheorghe-IoanPSD, Demle Alin- PSD, Borna Mihai-Bogdan- PSD, Opriș Alin-FlorinPSD, Souca Valentina-Lucia- PSD, Forț Corina-Emilia- PSD, Ardelean
Gheorghe- PSD, Costinaș Ovidiu- PSD.
- Împotrivă?Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 20 voturi “pentru” și 9 ”abțineri” a fost adoptat proiectul de
hotărâre privind concesionarea prin licitație publică unui imobil, compus din
construcție şi teren aferent, situat în orașul Cehu Silvaniei, strada Dózsa György nr.
97/A, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 128
*
*

*
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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 Valcău de Jos şi
administrarea Consiliului Local al Comunei Valcău de Jos, 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.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Aș vrea să fac o precizare referitor la acest proiect. Dacă mergem prin județul
Sălaj vedem că multe drumuri județene creează pericol prin felul în care astăzi sunt
desenate sau mai bine zis sunt practicate. Mă refer aici la curba morții, unde au murit
până acum mai mulți oameni și este vorba despre drumul dintre localitățile Plesca și
Horoatu Crasnei, există o curbă dublă, care vine după 1 km și ceva linie dreaptă și
acolo cred că ar trebui să intervenim pentru că există domeniu public lângă și ar
trebuie să îndulcim, mai pe românește cum se spune, acea curbă astfel încât să nu fie
surpriză pentru participanții la trafic, nu neapărat surpriză, dar oamenii, din câte am
citit și eu din cărțile de specialitate se obișnuiesc cu un drum lung și dintr-o dată vine
o curbă dublă. Acolo au murit mai multe persoane. Probabil și acolo trebuie să luăm o
hotărâre prin a cere din domeniul public ori al Comunei Horoatu Crasnei ori al
Comunei Cizer, se vedem pe raza căreia este acel teren, ca să putem să facem acea
curbă mai lină și să prevenim astfel de accidente. La fel la drumul pe care vrem să-l
modernizăm prin fonduri alocate prin Programul „Anghel Saligny”, de aceea vrem ca
drumul să fie proiectat cu cât mai puține pericole pentru participanții la trafic. În acest
sens am purtat o discuție cu domnul primar al Comunei Valău de Jos și urmând
demersururile necesare pentru a dobândi terenul care să poată să ne permite de fapt să
proiectăm drumul în condițiile cerute și cât mai bune pentru a preveni astfel de
pericole pe drumuri județene.
Dacă sunt alte discuții? Vă rog.
Dl PANIE SERGIU
Am eu o intervenție domnule Președinte. În extrasul de Carte Funciară se
menționează categoria de folosință care este pășune și intră sub incidența Ordonanței
de Urgență a Guvernului 34/2013 care menționează câteva aspecte destul de
importante ca și condiționare pentru a primi avizele și a se realiza investiția. Nu
suntem împotriva acestei investiții, din contră suntem de acord cu ceea ce ați spus
doar ca să nu avem probleme pe parcursul implementării acestui proiect și să ne
poticnim în această ordonanță. Întrebarea mea către domnul secretar general, nu ar fi
trebuit înainte să fie scoasă din circuitul agricol această suprafață de pășune? Așa cum
reglementează și cum spune ordonanța de urgență în așa fel încât noi dacă votăm să
putem demara toate activitățile ce decurg din acest proiect de hotărâre.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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Vă rog domnule secretar general.
Dl VLAICU COSMIN-RADU
Eu o să încep cu sfârșitul, situația este rezolvată în sensul în care există deja
Decizia directorului Direcției Agricole privind scoaterea definitivă din circuitul
agricol, doar că nu a fost înscrisă în Cartea Funciară, am înțeles că acum se fac aceste
schimbări, se înscrie categoria de folosință în Cartea Funciară, dar indiferent de asta
noi suntem în situația în care acum solicităm, conform Codului administrativ, o
suprafață de teren, acesta este primul pas pe care îl face o autoritate publică pentru ca
acest teren să ajungă în propriul său patrimoniu. Deci etapa aceasta o putem face
indiferent care este destinația terenului, evident urmând apoi ca după dobândire, să
facem demersurile legale pentru a intra în legalitate din acest punct de vedere fiind
vorba de construirea unui drum, să schimbăm categoria de folosință prin scoaterea
definitivă din circuitul agricol. Numai că repet acest lucru a fost deja făcut deci
practic suntem într-o fază administrativă în care Comuna Valcău de Jos înainte de a
ne transmite terenul, trebuie să înscrie, să ceară înscrierea Deciziei directorului
Direcției Agricole privind scoaterea definitivă din circuitul agricol pentu acest teren,
practic se schimbă categoria de folosință.
Dl PANIE SERGIU
Deci în momentul când se va transfera pe județul Sălaj, această categorie de
folosință va fi actualizată.
Dl Dl VLAICU COSMIN-RADU
Absolut da. Dar repet și dacă nu s-ar fi întâmplat așa, rămânea în sarcina
noastră să o facem. Din fericire s-a întâmplat deja, există Decizia nr. 24 din 9 august
2022 a directorului Direcției Agricole și gata, problema e rezolvată.
PANIE SERGIU
Mulțumesc.
Dl Dl VLAICU COSMIN-RADU
Mulțumesc și eu.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Cred că trebuie să ne bucurăm că avem acordul unor primării de a ne ceda
aceste terenuri și să obținem ce este mai bine pentru cetățeni. Dacă sunt alte
intervenții? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu mențiunea că pentru prezentul proiect de
hotărâre este necesar votul a 2/3 dintre consilieri.
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Valcău de Jos şi
administrarea Consiliului Local al Comunei Valcău de Jos, în domeniul public al
Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.
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*
Se adoptă Hotărârea Nr. 129
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
13. La punctul 13 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud.
Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”, 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?
Dl PANIE SERGIU
Am eu o intervenție domnule Președinte. Am solicitat ieri în cadrul comisiei să
ni se spună și o fac și în plenul acestei ședințe, să ne asigurăm că toată investiția care
se realizează acolo, necesară de altfel se va realiza strict pe terenul și pe proprietatea
Consiliului județean?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnule consilier județean, dumneavoastră ne-ați spus că ați studiat, ați
aprobat și ați propus. Dacă dumneavoastră nu v-ați lămurit ieri, atunci eu cum vă pot
lămuri astăzi. Ca inițiator al proiectului eu m-am lămurit pe acest aspect. Dacă sunt
alte întrebări?
Dl PANIE SERGIU
N-ați înțeles, eu am specificat acest lucru.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Cum puteam să facem noi investiții dacă terenul nu ne aparține ar fi contra
legii.
Dl PANIE SERGIU
Am subliniat acest aspect pentru ca să rămână consemnat în procesul verbal.
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumesc și eu.
Dacă mai sunt întrebări, observaţii, discuţii?
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
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- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud. Cluj Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 130
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
14. La punctul 14 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de
investiţie ”Lucrări de intervenţie (Reabilitare), DJ109: Lim jud. Cluj-Dragu, pe
porţiunea de drum între km 31+976- 32+610”, îl invit pe dl. consilier IEPURE
IOAN-VIOREL să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl IEPURE IOAN-VIOREL
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de
investiţie ”Lucrări de intervenţie (Reabilitare), DJ109: Lim jud. Cluj-Dragu, pe
porţiunea de drum între km 31+976- 32+610”.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 131
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
15. La punctul 15 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
acceptarea ofertei de donaţie a unor bunuri mobile, 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? Nu sunt.
*
- Cine este pentru? 28 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 29 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
acceptarea ofertei de donaţie a unor bunuri mobile.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 132
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (6) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj
nr. 32/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, numărarea
voturilor se realizează de secretarul general al judeţului, cu participarea a 3 (trei)
consilieri judeţeni desemnaţi ad-hoc.
Vă rog să vă exprimați opinia cu privire la menținerea propunerilor din
ședințele anterioare de desemnare a celor 3 consilieri judeţeni care să asigure
verificarea procedurii de vot şi numărarea voturilor, respectiv reconfirmarea domnilor
Chende Ioan, Papp Zsolt-Laszló şi Pop Gheorghe – Ioan.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Potrivit dispoziţiilor legale de exprimare a votului secret se impun
următoarele precizări:
 Modalitatea de vot este prin înscrierea „DA” sau „NU” în dreptul
candidatului pentru care se optează, în coloana „OPŢIUNEA”.
 Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a mai multor candidaţi decât limita
înscrisă în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de vot.
 Neînscrierea cuvântului „DA” în dreptul numărului de candidaţi înscris
în fiecare proiect de hotărâre atrage nulitatea buletinului de vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Rog să fie distribuite buletinele de vot.
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Domnilor consilieri desemnaţi, vă rog să procedaţi la verificarea şi numărarea
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voturilor.
*
16. Diverse
Dl PANIE SERGIU
Domnule Președinte o intervenție dacă îmi dați voie până se numără voturile?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cum să nu domnule consilier.
Dl PANIE SERGIU
Ca să câștigăm timp. Vă rog.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sunt de acord cu dumneavoastră.
Dl PANIE SERGIU
Am câteva intervenții de făcut la sfârșitul acestei ședințe și o să încerc să fiu
cât mai scurt și v-aș ruga la sfârșitul acestora să ne dați răspunsurile necesare dacă
considerați.
Am avut mai multe solicitări ale cetățenilor pe lucrările de pe drumul județean
DJ 108 i-am îndrumat să facă, să depună o solicitare către Consiliul județean, drep
urmare am luat act și de răspunsul care s-a dat și am văzut că sunt cuprinse câteva
informații esențiale, adică sunt stabilite câteva termene privind remedierea acestor
lucrări. Mă gândesc și vă întreb dacă au ieșit în teren responsabilii acestui proiect și
dacă până în 14 octombrie avem șanse să se remedieze problemele, asta e prima.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă îmi permiteți o clarificare. Deci despre ce drum este vorba? Nu există
DJ108, mă scuzați.
Dl PANIE SERGIU
Este drumul de la Crișeni la Cehu Silvaniei, DJ 108 D.
Cea de a doua problemă pe care vreau să o ridic, este de fapt o inițiativă și vam înmânat-o în mapă ca să o aveți. Este vorba de deschiderea unei căi de legătură pe
segmentul drumului județean DJ 110D, drumul comunal DC 48A Vârteșca, DJ 108S
drumul vicinal de hotar din comuna Gârbou și drumul județean DJ 108D. Tronsonul
de drum care face legătura cu județul Cluj în zona de Est a județului Sălaj și care ar
scurta în același timp distanța dintre localitățile din zonă și Municipiului Zalău,
reședință de județ. Sigur inițiativa este puțin mai lungă. Eu am extras doar esența din
această propunere în perspectiva aprobării bugetului pentru 2023 dacă puteți și vom
putea ține cont de această deschidere, eu cred că ar fi opurtun pentru toată
comunitatea sau comunitățiile locale din zonă. Sigur că s-a mai discutat această
problemă nu este de noutate, drep urmare noi am făcut din nou această propunere și o
susținem.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă îmi permiteți să vă întreb încă ceva. Eu nu am primit în mapă, am primit
doar acuma pe masă și e bine să primim cu câteva zile înainte ca să pot da un răspuns
avizat, altfel seamănă a amatorism politic, doar dorința de a mai naște o discuție. Așa
mi se pare corect între noi, să se vină cu aceste lucruri ca să putem analiza
corespunzător și dumneavoastră cred că sunteți de acord cu mine. Din câte văd că nu
am apucat să citesc, sincer vă spun, eu am condus ședința și nu pot să și supun la vot
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și să argumentez sau alte lucruri și să citesc, dar mereu vă aștept cu cea mai mare
plăcere, dacă vreți să discutăm despre asta că nu am văzut o propunere în acest sens.
Dl PANIE SERGIU
Este propunere.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sau nu am apucat să citesc totul, îmi cer scuze.
Dl PANIE SERGIU
De aceea am specificat la început că nu este neapărat un răspuns de care avem
astăzi nevoie, este o solicitare, o propunere a grupului nostru.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Care este propunerea? Vă rog, că nu văd nici o propunere cât am apucat eu să
citesc.
Dl PANIE SERGIU
Eu repet din nou, este vorba de deschiderea zonei de Est a județului Sălaj pe
segmentul care l-am menționat, desre asta este vorba, de legătura dintre drumurile
comunale și drumurile județene pe care noi le avem astăzi și sigur în bugetul pe 2023
ar trebui cuprinse sumele necesare pentru aprobarea transferului de proprietate sau
remedierea unor probleme care sunt, chiar reabilitarea porțiunilor de drum care sunt
acolo, ca să dăm viabilitate și să scoatem în evidență acel tronson de drum județean.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule consilier vă spun eu cum stau lucrurile ca să înțeleagă oamenii care
se uită la noi. Deci eu am fost acolo pe acel drum, e propunerea domnului primar
pentru a putea face această deschidere a drumului, deja a început la lucru și se
lucrează pe acel drum comunal care leagă Comuna Cristolț de Comuna Zalha. Am
fost cu domnul vicepreședinte al Consiliului județean ca să vedem drumul la fața
locului. Sunt foarte multe porțiuni care nu respectă încă dimensiunile necesare pentru
a putea să îndeplinească condițiile de drum județean. Domnul Primar de acolo a
început să lucreze și după discuțiile pe care le-am avut, încercă să rezolve această
proprietate necesară pentru deschiderea drumului în paramertrii care să ofere
posibilitatea să fie drum județean. Până a vorbi de buget trebuie să depășim alte
etape. În primul rând trebuie, la Comuna Cristolț și de la noi, de la Consiliul județean
Sălaj să există un acord pentru a trece acel drum comunal în patrimoniul Consiliului
județean și a-l transforma în drum județean ca să-l putem prinde pe urmă pentru a fi
finanțat. Deci nu putem să vorbim de bugetul anului 2023, că noi încă nu avem acest
drum în proprietate. Pentru a îndeplini toate condițiile necesare trebuie o comisie de
evaluare a acestui drum pentru a vedea dacă îndeplinește toate condițiile de care
vorbeam anterior. Nu vă ascund că deja am purtat discuții cu un secretar de stat chiar
din partea PSD și cu domnul Felix Ardelean de la Ministerul Transporturilor, cu
domnul Minisrtu al Transporturilor Sorin Grindeanu pentru a vedea dacă sunt
posibilități de a face aceste demersuri de a primi finanțarea necesară pentru a
deschide acest drum, care ar permite locuitorilor de acolo să ajungă mai repede la
Dej, că noi vrem să vină spre Zalău cât mai repede și pentru a creea oportunități de
vizitare a unei zone foarte frumoase din județul Sălaj. S-ar asigura legătura cu un loc
care este deja frecventat de cei din Cluj, mă refer la localitatea Văleni, la celelalte
localități de acolo și cred că e bine venită o astfel de investiție dar până să se realizeze
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trebuie să îndeplinim anumite proceduri și în primul rând trebuie să cerem acel drum,
el să corespundă din punct de vedere tehnic înscrierii pe harta județului ca drum
județean și așa mai departe.
Dl PANIE SERGIU
Mulțumesc, ați înțeles despre ce este vorba.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am înțeles, dar nu era nici o propunere, de aia am vrut să înțeleagă cei care se
uită la noi.
Dl PANIE SERGIU
Propunerea era de a deschide acea zonă.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Acea zonă era deschisă, propunerea trebuia să fie ca să facem un drum județean
domnule consilier, nu să descidem o zonă. Zona e deschisă, eu am fost acolo și totul e
deschis, până la Dumnezeu e tot deschis. Mă scuzați.
Hai să propunem ceva ce putem noi să facem! Să descidem zona! Cum să
deschidem?
Dl PANIE SERGIU
Vă spun eu. Dacă ați fost acolo, nu ați constatat? E vorba de un drum vicinal
care e impracticabil, de aceea vă spun că zona nu este deschisă.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Ce are Consiliul județean cu un drum vicinal? Ce poate să facă Consiliul
județean dacă nu-i drum județean?
Dl PANIE SERGIU
Poate. Poate să-și propună o strategie minimă de a realiza.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
De ce nu ați propus-o de 20 de ani domnule consilier?
Dl PANIE SERGIU
O să propunem.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Ați fost vicepreședinte, nici măcar nu ați fost pe drumul ăla și nu ați fost în
comună acolo sus pe deal.
Dl PANIE SERGIU
Asta considerați dumneavoastră.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Nu consider, că mi-a spus domnul primar, dacă minte dumnealui, mint și eu.
Dl PANIE SERGIU
Asta e problema dumneavoastră!
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Perfect. Problema mea e că-l ascult pe domnul primar și l-am ascultat, a avut
declarații publice, ne-a mulțumit public că am fost acolo cu domnul vicepreședinte și
mi-a spus că alții nu au mai fost acolo și nu cunosc drumul. Cunoașteți drumul? Știți
cum se ajunge la Valea Lungă.
Dl PANIE SERGIU
Da domnule Președinte.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
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Din ce localitate treceți la Valea Lungă?
Dl PANIE SERGIU
Toți consilierii județeni cunosc acest drum.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Spuneț-mi cum ajungem la Valea Lungă, prin ce localitate treceți din Cristolț.
Să nu vă șoptească domnul.
Dl PANIE SERGIU
Domnule Președinte, dumneavoastră sunteți președinte doar de 2 ani de zile.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Da,dar român sunt de 53 de ani și sălăjan tot de 53 și spre deosebire de alții îmi
cunosc județul.
Dl PANIE SERGIU
O să trec la următoarea intervenție pe care o am ca să vă răspund la întrebarea
dumneavoastră.
Deci ține de specialitaetea pe care eu astăzi o gestionez și anume Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a semnat în luna august contractele de
execuție cu prestatorii pentru înregistrarea sistematică a imobilelor în Cartea Funciară
pentru încă 15 UAT din județul Sălaj cuprinse în Programul Național de Cadastru și
Cartea Funciară.
În județul Sălaj vor beneficia în jur de 54.000 mii de proprietari de terenuri și
construcții iar în jur de 237.000 mii de imobile se vor înregistra gratuit așa cum am
spus în sistemul integral. Sursa ce finanțare este asigurată din fonduri europene pe
Axa prioritară 11 POR 2014-2020. Astăzi am rugat pe colegii din Consiliul județean
să mă ajute să distribui la fiecare consilier județean o minimă informare cu aceste
informații necesare pentru comunitățile locale și rog pe această cale și solicit să
transmită către toate comunitățile locale și în același timp să sprijin aceste lucrări, pe
acest proiect important pentru întreg județul Sălaj cu beneficii enorme pentru fiecare.
Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, aștept orice poziție a dumneavoastră.
Mai am o singură întrebare legat de podul de pe Râul Someș pe DJ 108 E.
Acolo probabil la un moment dat vor începe lucrările de renovare sau au început.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Au început.
Dl PANIE SERGIU
Va exista o posibilitate de deviere a traficului și acele comunități locale să
poată beneficia sau dacă podul va fi închis și traficul va fi oprit pe acel pod?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Astăzi încă analizăm aceste posibilități, din păcate până acuma nu exista
variantă de deviere a drumului foarte convenabilă sau de fapt mai convenabilă pentru
că orice astfel de lucrare produce și un deranj, din păcate, oamenilor. De la 1
octombrie va fi deschis podul de la Ulmeni, ceea ce înseamnă undeva o deviere a
traficului greu de 20 de km, pentru traficul până la 3,5 t există podul de la Rodna. Am
fost acolo de multe ori pe teren, am încercat și alte soluții, dar din păcate sunt foarte
costisitoare. De exemplu: realizarea unui pod în amonte, făcut din tuburi, o instalație
provizorie care necesită și o supraveghere continuă, dar care are riscuri foarte mari.
Am avut un deviz estimat undeva la 1.700.000 lei, foarte mult și în plus în cazul unei
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viituri acel pod se duce și noi am pierdut investiția. În altă ordine de idei nu putem
justifica o investiție de 1.7000.000 lei pentru o instalație provizorie având în vedere
că avem două alternative. Pentru trafic mic nu se face nici un km în plus pentru că
există podul de la Rodna și pentru trafic greu de 20 km. Sunt practici care sunt peste
tot și care se analizează și investiția de 1.700.000 lei odată că este nesigură, (Doamne
Ferește, s-a văzut că au fost mașini care au fost surprinse de viituri pe astfel de
improvizații ocolitoare) și nu se permite să punem viața cetățenilor în pericol. Am
făcut o analiză ce ar însemna un pod pe pontoane, avem chiar o estimare făcută de
Unitatea Militară, avizată în acest domeniu. Investiția este foarte mare, depășește un
milion și jumătate de euro pentru câteva luni. Investiția noastră este de 7.500.000 lei,
tot ceea ce înseamnă cheltuieli cu realizarea acestui pod. Proiectul l-am avut de
dinainte, nu am putut să facem alt proiect, am primit de la bugetul de stat 4.000.000
lei prin „Anghel Saligny” restul sumei pe care trebuie să o investim în acest pod.
Deci la momentul oportun vom lua o decizie când se vor derula lucrările de la pod și
care vor necesita oprirea traficului pe pod, atunci vom discuta despre acest aspect.
Deocamdată încă analizăm și alte oportunități dacă există. Cam așa stau lucrurile.
Dl DEMLE ALIN
Domnule Președinte vreau să vă spun și eu, știu că azi Spitalul Județean
înplinește 44 de ani, am văzut în presă. Eu cred că era normal ca și doama manager să
fie alături de noi azi, să-i acordăm felicitările și urările cuvenite. Dar cu toate acestea
eu am crescut în zonă, acolo ne jucam de-a „v-ați ascunselea”. Nu asta e ideea, știți
totuși după 44 de ani la Spitalul Județean există anumite probleme. Știți că zilele
trecute au fost destul de răcoroase, am înțeles că nu s-a dat drumul la căldură știți sau
puteți verifica?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
O să verific.
Dl DEMLE ALIN
Și a doua problemă, știu că încă se cere bolnavilor internați chiar prin UPU săși aducă de acasă medicamentele necesare.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Am să întreb domnule consilier, sincer nu știu.
Dl DEMLE ALIN
Asta mi s-a spus mie tocmai de cei care au fost internați acolo. Vă rog să
verificați, atâta vrem. Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Bine. și eu. Dacă mai sunt alte probleme de ridicat? Vă rog domnul Opriș.
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
Strict referitor la podul de care s-a discutat mai devreme, vreau să întăresc ceea
ce ați spus la poduri de tuburi. La Turbuța a avut experiența, că a făcut un astfel de
pod tub și l-a luat viitura, nu știu dacă e o soluție!
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu este, de aceea v-am spus că nu putem recurge la ea. Ce putem face domnul
Opriș, mai există un drum alternativ pe la podul de la Turbuța, între localitățile
Turbuța și Rona există un drum comunal, eventual s-ar putea pietrui. Noi trebuie să
prevedem toate alternativele. De ce? Pentru că oamanii altfel fac insinuări, nu știu
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dacă e viabil acest lucru dar vom merge la fața locului și vom vedea pentru a elimina
orce speculație pe acest subiect. În plus este foarte costisitor 1.700.000 lei când tu ai
o investiție 7.700.000 lei, dar ce putem face noi din discuțiile pe care le-am avut cu
antreprenorul, să se mobilizeze exemplar și să termine lucrările la timp, adică într-un
timp comprimat, asta îi asigură și lui un profit pentru că am dedus din discuțiile pe
care le-am avut cu antreprenorii, cu cât se extinde proiectul cu atâta cheltuielile sunt
mai mari. Dumneavoastră vedeți foarte bine că au fost mari probleme de-a lungul
timpului, dar încercăm să le corectăm. Dacă și drumul 108 era făcut la timp, dacă
proiectarea n-ar fi durat 2 ani de zile și dacă noi am fi încheiat la timp construcția
acestui drum, modernizarea acestui drum, automat puteam beneficia de niște rezerve,
economii care au fost acolo la acel drum, e vorba despre 19.500.000 lei. Acele
economii ne-ar fi permis construcția a încâ 7 km de drum județean între Bogdana și
Agrij. Din păcăte Ministerul Dezvoltării ne-a dat un răspuns nefavorabil, spunând
dacă nu ați fost în stare să închideți acest drum cum să vă dăm acum pentru o nouă
investiție, oricum banii s-a luat din noua finanțare, dar nu mai contează. Contează să
facem cât mai repede drumurile ca oamenii să poată beneficia de aceste drumuri.
Vom rezolva și această problemă în cunoștință de cauză și după ce consultăm
toți factorii implicați și avizati să ne dea un răspuns. Vă rog
Dl OPRIȘ ALIN-FLORIN
E un lucru foarte bun deschiderea podului de la Ulmeni pentru locuitorii din
zona Jiboului se scurtează drumul foarte mult, sigur că este deschis acel drum pe la
Chelința, dar este în județul Maramureș.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mă bucur foarte că știți toate lucrurile și apreciez acest lucru și la Chelința sunt
acele probleme, din păcate nu este în județul nostru. Ce mă bucură că am avut
deschidere din partea Consiliului Județean Maramureș și s-a asfaltat acel drum, nu ne
rămâne decât să impunem legea acolo și să avem siguranța ca acei oameni, cetățeni ai
României vor respecta traficul și vor respecta participanții la trafic. Prin mobilizarea
jandarmilor, a poliției și a factorilor de decizie, cred că se va putea ajunge la
normalitate, dacă nu încercăm cu siguranță nu vom ajunge. Știm că nu e ușor, e
nevoie de investiții în educație, inclusiv pentru acea comunitate. Vedeți
dumneavoastră fără investiție în educație vorbim de trecut nu mai vorbim de viitor,
pentru că nu putem avea un viitor fără educație, dar încercăm să rezolvăm aceste
probleme, mă bucur că s-a deschis acel pod. Am fost în contact tot timpul cu domnul
Prefect al Județului Maramureș, cu domnul Președinte al Consiliului Județean
Maramureș și mă bucur că avem această alternativă, astfel noi am fi putut închide
acel pod, că aveam o alternativă viabilă pe timpul verii când apa a fost mult mai mică
și deja podul putea să fie gata. Dar nu poți să pui în izolare anumiți oameni care
locuiesc în acele sate. Vă mulțumesc. Așteptăm voturile.
Dl Demle Alin
Domnule Președinte să înțeleg că pe porțiunea din 108 A Bogdana-Agrij nu se
va lucra recent?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Nu se poate lucra pentru că nu avam finanțare acum, dar deja este un proiect
matur, adică avem achiziția lucrărilor: proiectare și execuție. Proiectarea oricum se
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face din banii noștri și sunt decontați prin POAT, deci nu pierdem nici un ban și pe
finanțarea viitoare, având în vedere că acolo va fi și un nod de descărcare de pe
autostradă, care astăzi este la Ministerul Transporturilor în achiziție pentru SF, nouă
ni s-a cerut o părere despre cum va arăta acel nod de descărcare, joncțiunea se va face
și cu drumul județean. De fapt în momentul în care vom semna, vor fi gata Ghidurile
de Finanțare pe POR și acordurile cu Uniunea Europeană, vom avea încă 4 șantiere în
lucru. Unul dinte aceste șantiere va fi cel de la Bogdana-Românași.
Dl Demle Alin
Estimați o perioadă când credeți că ar putea?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Sperăm să fie anul viitor, deci dacă am fi putut beneficia de acele economii, noi
oricum am făcut toate demersurile, putea să înceapă acuma pentru că avem totul
pregătit. Din păcate legea este, cea despre care vorbim, dar anul viitor cu siguranță va
începe lucrarea în continuare pe acel drum și pe altele. Avem 108 S, e un drum de
pământ, care trebuie rezolvat acea problemă, spunea domnul Panie, despre
deschidere, nu vreau să mai născocesc polemici politice. În primul rând trebuie să
facem drumurile județene pe care le avem de pământ. De aceea am propus 108S
pentru lucrări și acolo suntem în achiziție cu executantul pentru că avem un proiect
pe care l-am aprobat cu toții, avem drumul de pământ 191G la care vom semna
contractul și este în achiziție, am semnat contractul pe „Anghel Saligny” și mai avem
un drum de pământ de care am discutat, care se încadrează în proiect, drumul
Meseșului, 108N de la Poic – Mesteacăn - Almașu –până la limita cu drumul de
pământ, există și în Mesteacăn doar o bandă în derulare, e un drum asfaltat, 4 m doar.
Dar vom face toate aceste lucrări etapizat pentru că și pe Fonduri Europene vor fi
anumite sume, din experiența pe care o avem din anii trecuți și din exercițiul financiar
anterior, nu ne vor ajunge banii pentru a acoperi toate drumurile județene, dar rămâne
la latitudinea noastră a Consiliului județean să analizăm împreună cu Direția de
Investiții și cu Direția de Patrimoniu ca să vedem care drumuri sunt mai tranzitate
care drumuri sunt obligatorii de modernizat, pe care le putem îmbunătăți printr-un
covor asfaltic. Vă rog domnule vicepreședinte.
Dl SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
Mulțumesc domnule Președinte. Dacă tot era vorba de drumuri nu am putut să
mă abțin și colegii se grăbesc. În primul rând sperăm să vină constructori serioși, nu
cum am avut în mandatul trecut știți foarte bine, 7 km în 3 ani de zile tot aceiași
constructori, acuma vorbim de 10 km în 3 ani jumate, tot aceiași constructori și aici în
public pot să vă spun din cauza lui, cum a zis și domnul Președinte 19 milioane am
pierdut din cauza constructorului că nu a fost în stare să execute conform
contractului, din păcate cu astfel de constructor nu o să reușim să facem drumuri
județene niciodată. Dar sigur prețul cel mai ieftin îi și cel mai bun. Mulțumesc.
Dl DEMLE ALIN
Și nu găsim o soluție să-l scoatem din licitație?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Cred că nu trebuie să intrăm într-un dialog care să ne pună pe noi în dificultate.
Noi nu putem să alegem constructorii, constructorii vin la un contract de achiziție pe
căi legale și eu sper că totul s-a făcut legal și sunt convins că totul se face legal astăzi.
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Vă mulțumesc, aș vrea să dau cuvântul domnului Secretar general al județului
Cosmin Radu Vlaicu, pentru a prezenta rezultatul votului.
*
Dl COSMIN RADU-VLAICU, prezintă rezultatul votului:
Vă mulțumesc! În urma totalizării voturilor exprimate prin buletin de vot, adică
vot secret:
Modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Sălaj :
- Doamna Sabou Adriana – a obținut - 23 voturi ”pentru”, 6 voturi
”împotrivă”, 0 voturi ”nule”;
*
Cu un număr de 23 voturi “pentru”, 6 voturi ”împotrivă”, 0 voturi ”nule”a fost
adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Sălaj.
*
Se adoptă Hotărârea Nr. 126
*
Stabilirea componenței comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii
contractului de concesiune:( art. 5 din Hotărârea Nr. 128).
- Domnul Chende Ioan - a obținut - 27 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă”, 1
vot ”nul”;
- Domnul Moni Sándor - a obținut - 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
- Domnul Olar Nicolae - a obținut - 26 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”, 1
vot ”nul”;
- Domnul Vincze Ioan - a obținut - 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0
voturi ”nule”;
- Domnul Margin Gabriel -Adrian - a obținut - 27 voturi ”pentru”, 1 vot
”împotrivă”, 1 vot ”nul”;
- Domnul Ardelean Cosmin-Vasile - a obținut - 27 voturi ”pentru”, 1 vot
”împotrivă”, 1 vot ”nul”;
- Domnul Sojka Atila-Ioan - a obținut - 24 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă”, 5 voturi ”nule”;
- Doamna Simonfi Maria - a obținut - 24 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă”, 4
voturi ”nule”;
*
Se adoptă art. 5 alin 1 din Hotărârea Nr. 128
*
*
*
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Dacă sunt alte puncte la diverse?
Dl PANIE SEGIU
Pentru prima intervenție dacă ne puteți spune ceva la DJ 108D, dacă avem
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speranța că acele probleme se pot remedia până la 14 octombrie? Dacă cineva din
partea Consiliului Județean Sălaj, ne poate da informații?
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Vă pot spune eu, pentu că am semnat adresele și răspunsurile pentru cetățenii
din zonă. Mi-au fost arătate poze care mi-au demonstrat că remedierile au fost făcute.
Discuțiile sunt acolo și cu constructorul, din păcate avem probleme în ceea ce
înseamnă mobilizarea și condițiile în care lucrează constructorii. Asta e o problemă
care o gestionăm, dar din păcate produce și nemulțumiri celor de acolo. Sperăm ca
domnii care execută drumul, constructorul în special să aibă o mobilizare mai bună și
cerem tot timpul și verbal dar și prin adrese scrise să se mobilizeze și să execute în
termen lucrările la care s-a angajat, având în vedere că a câștigat acel proiect cu un
procent de 98 % din sumele puse în joc. Deci nu se poate plânge că a fost subfinanțat
acest proiect și nici că a venit cu o sumă care să nu-i permită să rezolve problemele
cu care se confruntă. În plus, Ordonanțele de Urgență care fac ajustări la prețuri sunt
în vigoare și a putut beneficia de toate ajustările propuse. Vă mulțumesc. Dacă sunt
altele?
Dl OPRIȘ ALIN FLORIN
Domnule Președinte mai vreau eu. În trecut am mai primit o informare cu
stadiul lucrărilor la aceste drumuri, eventual pe viitor, pe următoarele ședințe colegii
dumneavoastră, dacă ar putea să ne facă o informare cu stadiul execuției să știm
atunci despre toate drumurile în ce stadiu și cum sunt, ca și informare.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mi se pare foarte corect și toată lumea se așteaptă dar ulerior vă promit că la
următoarea ședință o să vă spun despre progresul pe aceste lucrări pe care le avem,
spre știința dumneavoastră și a tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc pentru propunere.
Dacă nu mai sunt alte lucruri pe ordinea de zi, declar închise lucrările şedinţei
și vă rog să rămâneți la ședința AGA pentu S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie”
S.R.L. Zalău.

Ptr. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
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BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
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