ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 9483 din 31.05.2022
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sălaj
din data de 31 mai 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. 131 din
25.05.2022, a fost convocat Consiliul Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară, fiind
stabilită desfăşurarea acesteia prin intermediul platformei Zoom.
La şedinţa de azi, sunt prezenţi online 29 consilieri, plus Președintele
Consiliului Județean Sălaj, absent fiind domnul consilier Panie Sergiu.
Pentru început eu aș vrea să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați
participat la manifestările desfășurate pe parcursul lunii mai, celor prezenți și celor
care nu ați fost prezenți fizic, vă mulțumesc. Sunt convins că ați fost prezenți cu
sufletul alături de noi. Vreau să vă spun că au fost niște manifestări foarte bine
primite de către populație. M-am bucurat foarte mult de prezența copiilor la fiecare
manifestare, de poeziile și cântecele pe care le-au prezentat spectatorilor. Și mă bucur
foarte mult că la această acțiune de comemorare a marelui om, filozof, istoric român
în primul rând, Simion Bărnuțiu, am putut să organizăm această Ștafetă INVICTUS,
care a pornit de la Bocșa de la monumentul lui Simion Bărnuțiu și s-a finalizat,
ajungând la Gorgana, acolo unde a trecut la cele veșnice Simion Bărnuțiu. Încă o dată
vă mulțumesc tuturor celor care au participat și tuturor celor care au fost cu sufletul
alături de noi.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului general al
judeţului, vă supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din data de
29.04.2022, nu fără a discuta eventualele obiecţii la acesta – dacă există.
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
- Mulțumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost aprobat procesul-verbal al ședinței
ordinare din data de 29.04.2022.
*
Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor, aţi luat cunoştinţă de
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ordinea de zi a şedinţei.
*
Faţă de proiectele cuprinse în ordinea de zi, v-a fost comunicat următorul
proiect de hotărâre :
1.
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Comunei Șărmășag
a unor suprafețe de teren din drumurile judeţene, situate în intravilanul
localităților componente, aflate în proprietatea publică Județului Sălaj.
*
Vă propun ca acesta să fie dezbătut după punctul 7 al ordinii de zi, respectiv la
punctul 8.
*
Dl BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
Domnule Președinte, vă rog să se consemneze în procesul verbal, că la
proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “Ecodes Sălaj” a unui bun aflat în patrimoniul Judeţului Sălaj, nu
particip la deliberare și nici la vot.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Mulțumim frumos. S-a alăturat ședinței și domnul consilier Panie Sergiu, deci
suntem în efectiv complet. Mulțumesc.
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
*
*
*
Cu 31 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.179
din 26 noiembrie 2021 privind organizarea serviciului public de transport județean de
persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie „Amenajare teren de sport și împrejmuire”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor
imobile-terenuri aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj.
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Ecodes Sălaj” a unui bun aflat în patrimoniul Judeţului Sălaj.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Sălaj.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău.
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Comunei Șărmășag a unor

suprafețe de teren din drumurile judeţene, situate în intravilanul localităților
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componente, aflate în proprietatea publică Județului Sălaj.
9. Diverse.

*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
1. La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, îl invit pe dl. consilier SOJKA
ATILA IOAN să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl SOJKA ATILA-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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 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. 58
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
2. La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.179 din 26 noiembrie 2021
privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse
regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj, îl invit pe dl. consilier
COSTINAȘ OVIDIU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl COSTINAȘ OVIDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
3

Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
Vreau să vă informez că pe parcursul anului trecut și în acest an am avut multe
întâlniri cu cetățenii județului, s-a adăugat o cursă pentru localitatea Pria și căutăm
soluții pentru a rezolva transportul copiilor care fac naveta la școlile din Zalău din
localitatea Moigrad. Orice altă doleanță a cetățenilor va fi rezolvată în limita
posibilităților noastre.
Vă rog, dacă mai sunt alte intervenții?
*
Dl ARDELEAN GHEORGHE
Domnule Președinte aș avea și eu o intervenție.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Vă rog.
Dl ARDELEAN GHEORGHE
Dacă ați putea să ne spuneți la comuna Hereclean, pentru mijlocul de transport,
înainte era doamna Gurzău, pe urmă a fost de la CENTO și acuma s-a oprit de tot.
Dacă ați putea să ne spuneți dacă vor mai relua cineva, dacă mai avem vreun operator
care ar fi interesat?
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Domnule consilier, noi ne-am scos traseul la licitație după cum știți se vor
reatribui aceste trasee și vom putea discuta despre asta doar ulterior, pentru că astăzi
noi am scos cu toate cursele, așa cum ni se cere, avem toate stațiile incluse, dar nu
putem discuta despre acest aspect decât ulterior atribuirii acestor trasee, astfel m-aș
antepronunța.
Dl ARDELEAN GHEORGHE
Mulțumesc.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Și eu vă mulțumesc.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.179 din 26 noiembrie 2021
privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse
regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 59
*
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*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
3. La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Amenajare teren de sport și împrejmuire”, îl invit pe dl. consilier
ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU să prezinte raportul de avizare al comisiilor de
specialitate.
*
Dl ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU
Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Amenajare teren de sport și împrejmuire”.
Se adoptă Hotărârea Nr. 60
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
4. La punctul 4 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor imobile-terenuri aflate în
domeniul public al Judeţului Sălaj, o invit pe dna. consilier CRIȘAN MARIANADANA 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? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
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- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor imobile-terenuri aflate în domeniul
public al Judeţului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 61
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
5. La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Ecodes
Sălaj” a unui bun aflat în patrimoniul Judeţului Sălaj, o invit pe dna. consilier
FORȚ CORINA-EMILIA să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dna FORȚ CORINA-EMILIA
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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 29 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 30 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Ecodes Sălaj” a
unui bun aflat în patrimoniul Judeţului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 62
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
6. La punctul 6 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Sălaj, o invit pe dna. consilier SIMONFI MARIA să prezinte raportul de avizare al
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comisiei de specialitate.
*
Dna SIMONFI MARIA
Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.
*
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
Dacă sunt întrebări, observaţii, discuţii? Nu sunt.
*
Supun la vot proiectul de hotărâre,
- Cine este împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 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. 63
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
7. La punctul 7 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 împotrivă? Dacă sunt abţineri? Nu sunt.
- Cine este pentru? 30 consilieri județeni, plus Președintele Consiliului
Județean Sălaj.
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.
Se adoptă Hotărârea Nr. 64
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*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
8. La punctul 8 al ordinii de zi, respectiv la Proiectul de hotărâre privind
darea în administrarea Comunei Șărmășag a unor suprafețe de teren din
drumurile judeţene, situate în intravilanul localităților componente, aflate în
proprietatea publică Județului Sălaj, îl invit pe dl. consilier POP GHEORGHEIOAN 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?
*
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Împotrivă? Abţineri?
- Mulţumesc!
*
Cu un număr de 31 voturi “pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
darea în administrarea Comunei Șărmășag a unor suprafețe de teren din drumurile
judeţene, situate în intravilanul localităților componente, aflate în proprietatea publică
Județului Sălaj.
Se adoptă Hotărârea Nr. 65
*
*

*

Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
9. Îl invit pe domnul secretar general al județului să vă comunice unele aspecte.
*
*
*
Dl COSMIN RADU VLAICU
Vă mulțumesc, domnule Președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor
consilieri județeni! Vroiam să comunic două aspecte legate de câteva elemente de
actualitate juridică.
În primul rând după cum știți se apropie data de 15 iunie, dată limită până la
care dumneavoastră trebuie să depuneți declarațiile de avere și declarațiile de
interese. Ca element de noutate, Agenția Naționață de Integritate nu mai acceptă
decât depunerea lor prin completarea unui câmp informatic într-o platformă
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electronică, e-DAI se numește. Rugămintea noastră este să încercați să le depuneți, să
nu așteptați data limită pentru că am constatat că de îndată ce se aglomerează această
aplicație, de îndată ce sunt mai mulți utilizatori ea se blochează și atunci este mai
bine să le depuneți succesiv ca să nu rămână pe ultima zi. Deocamdată sunt depuse la
Consiliul Județean Sălaj în conformitate cu această procedură șase declarații de avere
și de interese. Repet, sunteți în termen, dar îndemnul nostru este să le depuneți din
timp.
A doua chestiune vizează o obligație care revine fiecărui consilier județean,
majoritatea o cunoașteți. Conform art. 225 din Codul administrativ, fiecare consilier
județean trebuie să depună raportul de activitate pe anul anterior. Unii dintre
dumneavoastră l-ați depus alții nu. Rugămintea este să îl depuneți cât mai curând
posibil, știm că le aveți pregătite probabil că urmează să le depuneți, eu v-am adus
aminte și de acest aspect. Vă mulțumesc! O zi bună.
Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
Mulțumim domnului secretar general pentru informațiile przentate.
Dl MARGIN GABRIEL-ADRIAN
Dacă îmi permiteți, vă rog frumos. Domnule secretar general, ne puteți spune,
ca să fie validați, cine a depus acele șase declarații? Să știm și noi, pentru că aș vrea
să știu și eu dacă au ajuns unde trebuie sau nu. Și eu am avut problemă cu sistemul,
cu platforma respectivă, am încercat patru zile la rând până am reușit să-l încarc.
Dl COSMIN RADU VLAICU
Da, este o realitate, merge destul de greu platforma. Am să vă sun fie eu, fie
colega desemnată să vă confirm. Nu aș vrea și nici nu am în față cine sunt cei șase, eu
m-am informat câți dintre consilieri județeni au depus, dar nici nu ar fi corect să dau
numele pentru că uneori se speculează acest aspect și ceilalți consilieri județeni sunt
învinuiți că nu au depus odată cu cei șase consilieri. Prin urmare vă confirm îndată ce
se termină ședința.
Dl MARGIN GABRIEL-ADRIAN
Ok. Vă mulțumesc!
Dl COSMIN RADU VLAICU
E în regulă așa?
Dl MARGIN GABRIEL-ADRIAN
Da.
Dl DINU IANCU – SĂLĂJANU
10. Dacă mai sunt intervenții la Diverse.
Dl DEMLE ALIN
Am făcut o sesezare, chiar dacă verbal, acum de o lună de zile domnului
director Labo, referitor la niște gropi în carosabil pe 108A între Agrij și Bodia,
deocamdată nu s-a luat nici o măsură. Știu că avem posibilitatea prin serviciul de la
S.C.”Pază Obiective și Intervenție”S.R.L. să remediem aceste probleme, chiar dacă
știm că amplasamentul a fost predat constructorului nu putem lăsa, chiar sunt
periculoase, acolo e o zonă mai aparte, se cunoaște de mult timp, dar eu cred că totuși
se poate face ceva.
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Dl DINU IANCU - SĂLĂJANU
După cum știți și dumneavoastră acel tronson este în garanție, avem o firmă
care nu a respectat toate procedurile pentru a nu mai apărea astfel de gropi. Încă de la
preluarea mandatului am avut acele probleme, știți că am oprit atunci finalizarea
recepției, tocmai datorită deficiențelor care au fost în executarea acelui tronson s-au
refăcut anumite porțiuni dar nu așa cum ne-am dori noi. A fost sesizat constructorul și
sper și cer celor de la investiții și de la monitorizare să găbească lucrările pentru a fi
în ordine acel tronson de drum. Vă mulțumesc încă o dată și ne cerem scuze pentru
nerespectarea condițiilor de trafic.
Dacă sunt alte intervenții? Nu sunt.
Eu vă mulțumesc pentru participare, nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea
de zi, declar închise lucrările şedinţei de azi, dorindu-vă o zi frumoasă și o săptămână
plină de succes.

PREȘEDINTE,
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu

Dr. Cosmin – Radu Vlaicu

Consilier juridic:
Seres Judith-Réka - 1 ex
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