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Raport de activitate, 2021 
Consilier județean-Ardelean Cosmin-Vasile 

   
În calitate de consilier județean am încercat să vin cu propuneri concrete în beneficiul cetățenilor județului Sălaj, 

propuneri pe care le-am transmis atât în cadrul ședințelor cât și în mod direct factorilor decizionali. Mai jos regăsiți 
activitatea pe care am desfășurat-o in anul 2021, în calitate de consilier județean din partea USR PLUS. 

 
 

 Am participat la: 
 18 ședințe ordinare, extraordinare și de îndată ale Consiliului Județean Sălaj 

 21 ședințe ale comisiei de specialitate ale Consiliului Județean Sălaj 

 16 ședințe ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj 

 6 ședințe AGA SC Pază Obiective și Intervenție SRL- instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj 

 1 sedință a Consiliului Director al Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială 
 

 Transparență 
 

 Audiențe cu cetățenii județului Sălaj 
 Alături de colegul meu Olar Nicolae, am demarat în premiera audiențe online cu cetățenii datorită contextului 

pandemic de la vremea respectivă. 

   
 

 Consultare publică pentru bugetul CJ Sălaj  
 Am demarat în luna februarie, alături de colegul meu Olar Nicolae, o consultarea publică în ceea ce privește bugetul 

Consiliului Județean Sălaj pentru anul 2021. 

 
 

 Vizite în teren 
 În luna martie, am efectuat vizite în teren. În prima am analizat situatia lucrărilor pe DJ 191C iar în cea de-a doua am 

avut o întâlnire cu o parte din aleșii locali de pe Valea Someșului pentru a afla problemele cu care se confruntă această 

zonă.  

 În luna Mai, am participat la întâlnire cu cetățenii Mun. Zalău și am încercat să găsim soluții în vederea rezolvării 

problemelor cu care aceștia se confruntă. La această întâlnire am invitat și consilierii locali ai USR Zalău. 

 Am efectuat vizite în teren la monumentele istorice de tip B aflate pe raza județului Sălaj. 
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 Ședințe transmise live 
 Am solicitat amendarea regulamentului de funcționare pentru ca cetățenii județului Sălaj să poată beneficia de 

ședințe transmise live astfel încât să fie corect informați în timp real. În urma acestei solicitări, în premieră, ședințele 

CJ Sălaj sunt transmise live.  

 
 

 Prezentarea către cetățenii județului Sălaj a proiectului de buget 
 Alături de colegul Olar Nicolae, am analizat și prezentat public proiectul de buget al Consiliului Județean Sălaj pentru 

anul 2021.  
 

 Analiza execuției bugetare 
 Alături de colegul Olar Nicolae, am prezentat public o analiză a execuției bugetare în trimestrul al III-lea. 
 

 Infrastructura rutieră a județului Sălaj 
 

 DJ 108S –Comuna Zalha 
 Am solicitat luarea unor măsuri și intervenția cu lucrări de întreținere a DJ 108S până la modernizarea lui. În ceea ce 

privește acest sector de drum, în lunile iulie și septembrie, s-au alocat sumele de 123.814 ron, respectiv 494.180 ron,  

prin acorduri de asociere între Comuna Zalha și CJ Sălaj în vederea unor lucrări de interventie. 
 

 Creșterea numărului locurilor de parcare în Mun. Zalău 
 Am propus soluții pentru creșterea numărului locurilor de parcare pe strada Horea din Mun. Zalău. 

 
 

 DJ 109 sau “Drumul nimănui” 
 Am solicitat reabilitarea porțiunii de drum rămasă nereabilitată, iar în momentul de față porțiunea din DJ109 Dragu-

limită cu jud. Cluj, se află în proces de reabilitare. 

 
 

 Drumuri județene 
 Am votat și susținut multiple proiecte de hotărâri care vizau dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Sălaj 

precum acorduri de asociere între UAT-uri și Consiliul Județean Sălaj, aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici în vederea reabilitării și modernizării drumurilor județene. M-am interesat constant de starea drumului si a 

lucrărilor pe DJ191C Nușfalău-Crasna-Zalău. 
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 Educație și protecție socială 
 

 Burse sociale mai mari cu 50% 
 Am depus un amendament prin care cuantumul burselor sociale la instituțiile școlare aflate în subordinea CJ Sălaj,  au 

crescut cu 50% pentru anul 2021. 

   
 

 Infrastructură școlară 
 Am susținut proiecte de hotarâre care prevedeau dezvoltarea infrastructurii școlare a CSEI Șimleu Silvaniei. 

 

 Dezvoltarea infrastructurii DGASPC Sălaj 
 Am susținut proiecte de hotarâre care prevedeau dezvoltarea infrastructurii DGASPC Sălaj precum:  

a. Înființarea serviciului social „ Centrul de Îngrijire și Asistență Jibou“ 

b. Centrul de Zi Bădăcin 

c. Înființarea serviciului social „ Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2 Crasna“ 

d. Înființarea serviciului social “Centrul de Abilitare și Reabilitare Jibou“ etc. 
 

 Sănătate 
 

 Locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități 
 Am solicitat analizarea posibilității suplimentării locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități și pentru 

mama și copil, în cadrul parcării de la Spitalul Județean de Urgență Sălaj. 
 

 Dezvoltarea infrastructurii medicale județene 
 Am sustinut și votat multiple proiecte de dezvoltare a infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Zalău precum: 

a. Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona spitalului 

b. Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sălaj 
 

 Turism, agricultură și susținerea producătorilor locali 
 

 Propuneri pentru sustinerea producătorilor locali 
 Am propus soluții care să vină în sprijinul producătorilor locali prin organizarea lunară a unor târguri, în special în 

orașele județului, precum și înființarea unei asociații pe modelul Asociației "Produs de Cluj".  

 
 

 Propuneri în vederea susținerii producătorilor agricoli 
 Alături de colegul meu Olar Nicolae, am depus un amendament pentru reducerea prețului propus pentru anul 2022 

pentru cartofi de la 1,35 ron/kg la 1,1 ron/kg, amendament propus în urma discuțiilor avute cu agricultorii sălăjeni. 

Amendamentul a fost aprobat.  
 

 Reducerea tarifelor la obiectivele tursitice 
 Alaturi de Olar Nicolae am depus 2 amendamente la proiectele de hotărâre după cum urmează: 
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a. Tarife reduse pentru anul 2022 pentru studenții care vizitează secția de istorie "Vasile Lucăcel", Sălile 

Multimedia și Galeria de Artă Ioan Sima ale Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău 

b. Tarife reduse pentru studenții care vizitează obiectivele de patrimoniu cuprinse in "Circuitul Cadrelor Romane 

din județul Sălaj"  
 

 Sport  
 

 Finanțarea entităților sportive de la nivelul județului Sălaj 
 Am analizat și aprobat în comisia de specialitate proiectele depuse în vederea finanțării sportului de performanță, de 

masă, activități recreative și de tineret. De asemenea am venit cu câteva propuneri în vederea îmbunătățirii 

regulamentelor și a ghidurilor de finanțare.  

 Am purtat discuții cu cei din conducerea Consiliului Județean Sălaj prin care am solicitat sprijinirea unui club sportiv, în 

vederea participării la Campionatul Mondial.  

 Printr-o intervenție în cadrul ședinței Consiliului Județean Sălaj, m-am asigurat că există cuprinse în buget sumele 

necesare premierii sportivilor care au obținut performanțe deosebite la nivelul județului Sălaj. 
 

 Colaborarea cu UAT-urile  
 

 Stema Comunei Valcău de Jos 
 Am solicitat rezolvarea aspectelor ce țin de însușirea variantei finale a proiectului de stemă a UAT Valcău de Jos, și 

rezolvarea disfunctionalităților din comisia de specialitate de la nivelul Consiliului Județean Sălaj, fiind mai multe UAT-

uri în aceasta situatie. Acest aspect s-a rezolvat iar în prezent comuna Valcău de Jos are stema aprobată prin Hotărâre 

de Guvern.  
 

 Criterii de performanță și transparențe în alocarea fondurilor 
 Am solicitat criterii de performanță clare și transparente pentru fondurile alocate primăriilor de la Consiliul Județean 

Sălaj prin cota defalcată din TVA. Prin această solicitare mi-am dorit să nu mai avem criterii pe considerente politice și 

să primeze performanța primăriilor în utilizarea acestor fonduri.  
 

 Instituții subordonate 
 

 În luna februarie am solicitat lămuriri suplimentare în ceea ce privește proiectul de hotărâre prin care se solicita de 

către DGASPC asistență juridică externă. 
 

 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
 

 Am participat în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Sălaj la ședințele organizate, la care am dezbătut și 

propus soluții în special de natură socială cum ar fi: defrișări ilegale, problema cerșetoriei, absenteism și abandon 

școlar, evenimente publice, pandemie etc. De asemnea am venit cu propuneri către instituțiile direct implicate care au 

fost invitate la ședințele comisiei. 
 

 Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială 
 

 În luna iunie am fost votat reprezentantul CJ Sălaj în Adunarea generală a Asociației "Pactul Regional Nord-Vest pentru 

ocupare și Incluziune Socială, iar în luna iulie, am participat la ședința Consiliului Director a PROIS N-V desfășurată în 

Mun. Cluj-Napoca, ședință în cadrul căreia am fost ales președinte al PROIS N-V. 
 

Consilier județean- Ardelean Cosmin-Vasile 
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