RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ
CONSILIER JUDEȚEAN
ANUL 2021
În conformitate cu prevederile art. 225 alin. 2 din Codul Administrativ aprobat prin
O.U.G. 57/2019, în baza Hotărâri nr. 94/2016, prezint următorul raport de activitate.
În anul 2021, am participat la 12 şedinţe ordinare şi 4 extraordinare ale autorități
deliberative. În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, de Codul Administrativ, precum şi de Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj, fapt ce a permis iniţierea şi propunerea unor
proiecte de hotărâre, formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii şi argumente
ori amendamente în legătură cu proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, precum şi
exercitarea votului în cunoştinţă de cauză.
În conformitate cu Hotărârea nr. 93 din 18 noiembrie 2020 privind stabilirea
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj, pe principalele
domenii de activitate, am fost desemnat membru în Comisia de dezvoltare urbanistică,
lucrări publice şi monumente, comisie în care am activat si pe parcursul anului 2021 .
Pe parcursul anului 2021 am participat la identificarea soluţiilor pentru problemele
întâmpinate la documentaţiile tehnice de înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte
funciară a drumurilor județene aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj, necesare pentru
elaborarea proiectelor aferente lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructuri
rutiere, finanțate din fonduri proprii sau europene.
De asemenea am colaborat cu compartimentele de specialitate ale consiliului
judeţean în scopul identificări soluţiilor tehnico-juridice pentru realizarea documentaţiilor
tehnice de înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a unor imobile cu o
situaţie complexă, aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj.
În cursul anului 2021 am continuat întâlnirile de informare cu comunitățile locale
din județ, privind dezvoltarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazului metan în
judeţul Sălaj, în anul 2019 Guvernul a aprobat Programul Național de realizare/extindere
a rețelelor de gaze naturale în unitățile administrativ-teritoriale, sub coordonarea
Ministerului Dezvoltării Regionale. Obiectivul principal al Programului Național constă în
realizarea de noi rețele de transport și sisteme de distribuție a gazelor naturale și extinderea
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rețelelor existente, în vederea alimentării cu gaze naturale a locuitorilor din unitățile
administrativ-teritoriale în care acestea nu există.
În acest sens am susținut implementarea proiectului de dezvoltare și extindere a
rețelelor de gaze naturale în tot județul Sălaj, întrucât din totalul de 61 de U.A.T-uri ale
județului, doar 12 dintre acestea erau racordate la sisteme de distribuție a gazelor naturale.
În vederea eficientizării acțiunilor și simplificarea procedurilor de racordare la rețelele de
gaze naturale, s-a concretizat asocierea celorlalte comune rămase, în 8 asociații de
dezvoltare comunitară, stabilite pe regiuni, respectiv: A.D.I Nord, A.D.I. Nord-Vest, A.D.I.
Vest, A.D.I. Sud-Vest, A.D.I. Centru, A.D.I Sud, A.D.I. Sud-Est, A.D.I. Valea Someșului
iar o parte din UAT-uri au depus individual proiectele de extindere a rețelelor .
Pe tot parcursul anului 2021 am oferit sprijinul necesar asociațiilor de dezvoltare
comunitară în vederea implementări acestor proiecte, al căror obiectiv principal îl
reprezintă creşterea accesibilităţii la resurse şi îmbunătățirea calităţii vieţii pentru locuitorii
judeţului Sălaj.
În calitate de consilier județean în anul 2021 am participat la activităţile organizate
de autoritaţile locale din judeţ, am răspuns la toate solicitările înaintate de către primarii și
viceprimarii de comune și am luat parte la evenimente oficiale organizate de instituţiile
subordonate Consiliului Judeţean. Am participat la manifestări de importanță istorică
organizate în județul Sălaj, după cum urmează:
- comemorarea marelui om politic Gheorghe Pop de Băseşti;
- comemorarea martirilor de la Treznea şi Ip;
- organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României.

Consilier județean
Sergiu PANIE

Zalău, 06.05.2022
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