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RAPORT DE ACTIVITATE
-perioada 30 octombrie 2020- 31 decembrie 2021-

at

Subsemnata SOUCA VALENTJNA-LUCIA, consilier judeţean din partea
P.S.D., hi corIí~)rmiiaĺe CLI legislaţia in vigoare, depun prezentul Raport de activitate
pentru perioada 30 octombrie 2020—31 decembrie 2021.
Din data de 30 octombrie 2020 (când a avut be şedinţa de cotislituire a
Consiliului Judeţean Sălaj pentru perioada 2020 2021 şi în cadrul căreia am depus
jurământul) şi până in prezent am desfăşurat urrnătoarele activităţi:
Am participat Ia toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului
Judeţean Sălaj organizate în perioada mai sus menţionată, iar în calitate de membru a
Comisici buget-finanţe şi patrimoniu am participat Ia toate întâlnirile organizate
penĹru avizarea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de a şedinţelor. De flecare
dată cíînd mi s-au repartizat, am prezentat în plenul şedinţelor Rapoartele de avizaic
ale comtsiei pentru proiectele de hotärâre ale Consiliul Judeţean SŮlaj uflate pe
ordinea de zi.
Am analizat proiectele de hotărâre şi am formulat puncte de vedere personale
privind aspectele prezentate în proiectele de hotărâre elaborate de către conducerea
C.J. Sălaj. Poziţiile personale le-am exprimat deschis, prin vot, respectiv prin
intervenţii în plen sau în cadrul comisiei. Votul PENTRU sau ÎMPOTRIVĂ pe care 1am acordat proiectelor de hotărâre prezentate in şedinţe a fost de fiecare dată în acord
cu prevederile legale, ţinând cont de argumentele de natură legală sau de oportunitate
identificate şi conform principiilor morale pe care îmi fi.jndamentez deciziile.
În numeroase rânduri mi-am exprimat îndoaiala cu privire la onestitatea şi
corectitudinea repartizării şi cheltuirii unor sume importante din bugetul C.J. Sălaj,
dar şi a transparenţei cu care stint luate unele decizii.
Am avut numeroase intervenţii in comisie sau in plenul şedinţelor şi am
solicitat clariftcări cu privire la diverse aspecte. Iată câteva dintre acestea:
-

modul in care s-a disponibilizat/angajat pesonal din/in Consiliul Judeţean Sălaj,

modalitatea de creştere a salariilor unora dintre angajaţii instituţiei în condiţiile în
care se discuta de austeritate şi de reduceri de personal;
-

transferurile pe posturi a personalului ne-medical efectuate de către Spitalul
Judeţean de Urgenţă Sălaj;
-

timpul insuficient alocat pentru studierea proiectelor de hotărâre (de exemplu,
pentru votarea bugetului 2021);
-
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intenţia do restrângerea activităţii Ccntruiui do Cultură Sălaj (reduceri do
secţii!personal);
-

politica privind angajăriie ~i salarizarea angajaţiior din ,,Pază Objective ş~i
Intervenţie” S.R.L. aflată în subordjnca Ci. Sălaj (diferenţele man dintre saiariile
-

angajaţ[[oľ şi ce~[e a[&~ cotLdtLc
-

ru

soeioĹăţii);

modul discreţionar de reparlizare a unor sume do bani către U.A.T-uri (sume

importante hind direcţionatc cătrc UAľ-r/uri conduse de primari P.N.Ł sau
IJ.D.M.R., în (lefavoarca color conduse do primari P.S.D.) etc.
În caljta[e do membru al Consiliului do administraţie al Centruluj do Cultură şi
Artă al Judeţului Sälaj am participat Ia toate întâlninile programate ~i am spnijinit
iitsliluţia îtt detneľsuľile efeciuiaie (10 ()b~it~@ľ0 a í~)fldiLľilOr necesare de’sfĘurdrii
activităţiior pe care ic-a propus, dan ~şi a asigurării finanţănii pentru füncţionarea
optimă a institutiei.
În calitate (10 tt[etut)nL AG A. la SC. Pază Ohiecuve ~i Intervenţie S,RJ’.,
afíatä ~n subordinea (i. Să[aj~ am participat Ia toate ~edinţeIe organizate.
Menţin o strânsă legătură cu UAT-urilc din judcţ pentru a cunoaştc problemele
cu care acestea so conf’runtă ~i a identifica soluţü do sprijinire a proicctclclor

valoroase do către Consjijul Judeţean Sălaj, indiferent do coloratura politică a
conducerii acestora, cetăţcnii tuturor comunelor şi ora~e1or fund îndreptăţiţi să
beneficieze de cole mai bune condiţii do trai.
Activitatca desta~urată imi permite să afirm că po parcusul întregului an am
promovat ~i susţinut măsunile social-democrate, hind o voce distinctă în coca cc
prive~tc apăranea drepturilor tuturor cctăţenilor Sălajuiui la libera informare, la
tratament egal ~i nediscriminatoriu în alocarca fondurilor pentru dczvoltarea locală,
îndeplinindu-mi obligaţiile do roprezentare a color care, prin votul ion, rn-au mandatat
să îi rcprezint în Consiliul Judeţoan Sălaj.

Data: 29 decembrie 2021

Souca Valentiua-Łucia

