
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

D^IS.PO.Z!T.14  n.r .+ 0
a      2020

privind convocarea Consiliului Judetean S5laj in Sedinta ordinar5

Presedintele Consiliului Judetean  Salaj ;
Avchd in vedere:
-prevederile  art.   179  alin.  (2)  lit.  a)  coroborate  cu  cele  ale  art.182  alin.(4)  din  0.U.G.  nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare.
-   perevederile   Decretului   Presedintelui   Romaniei   nr.195/2020   privind   instituirea  sfarii   de

urgenta pe teritoriul Romaniei;
-  perevederile  Decretului   Presedintelui   Romaniei  nr.240/2020  privind  prelungirea  stdrii  de

urgenta pe teritoriul Romaniei;
•   prevederile   Ordonatelor   Militare   nr.I-9/2020   privind   masuri   de   prevenire   a  rdspandirii

COVID-19.
fn temeiul  art.196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanta de  urgenta a Guvemului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Convocarea  Consiliului  Judetean  Salaj  in  Sedinta  ordinafa  pentru  data  de  30.04.2020,
ora 10:00, in videoconferinta prin intermediul platformei zoom, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  incheiere  al  exercitiului  bugetar  aferent
bugetului  propriu  al judetului,  al  institutiilor Si  serviciilor publice  subordonate  Consiliului judetean  Si
a situatiilor financiare anuale, pe anul 2019.

2.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  executiei  bugetului  de  functionare  Si  dezvoltare  al

judetului Si al institutiilor Si serviciilor publice subordonate Consiliului judetean,   pe trimestrul I 2020.
3.  Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  propriu  al  judetului  Si  al   institutiilor  Si

serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2020.
4.   Proiect   de   hotatale   privind   aprobarea   Regulamentului   de   organizare   Si   functionare   al

Consiliului Judetean Salaj.
5.  Proiect  de    hotarare  privind  stabilirea  unor  masuri  de  administrare  a  unui  imobil  aflat  ?n

domeniul public al Judetului Salaj.
6.   Proiect   de   hotatare   privind   aprobarea  Regulamentelor  de   organizare   Si   functionare   al

aparatului   propriu   §i   al   serviciilor  sociale  din   cadrul   aparatuLui   propriu   al   Directiei   Generate  de
Asistenta Sociala Si Protectia Copilului  Salaj  §i actualizarea structurii serviciilor sociale furnizate.

7.   Proiect  de  hotarare  privind   aprobarea  Regulamentelor  de  organizare   §i   functionare  ale
serviciilor sociale fumizate de catre Directia Generals de Asistenta Sociala Si  Protectia Copilului Salaj

prim Complexul de Servicii Sociale Badacin.
8.   Proiect   de   hotatare   privind   aprobarea   Regulamentului   de   organizare   Si   functionare   al

serviciului  social  fumizat de  catre  Directia  Generals de Asistenta  Social5  §i  Protectia Copilului  Salaj

prim Centrul de ingrijire Si Asistenta Boghis.
9.   Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentelor  de  organizare   Si   functionare  ale

serviciilor sociale fumizate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului Salaj

prin Complexul de Servicii  Sociale Crasna.
10.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentelor  de  organizare  §i  functionare  ale

serviciilor sociale fumizate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului  Salaj

prim Complexul de Servicii  Sociale nr.2 Jibou.
I I .Diverse.



Art. 2. Repartizarea proiectelor de hotdrari  pentru emiterea avizelor comisiilor de specialitate
se  realizeaza  prim  Nota  de  repartizare  semnafa  de  presedintele  consiliului  judetean  Si  de  secretarul

general al judetului.
Art.  3.  Cu  ducerea  la  ?ndeplinire  a  prezentei  dispozitii  se  ?ncredinteaza  secretarul  general  al

judetului Si Directiajuridica §i administratie locals.
Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica cu:
-      Consilieriijude[eni;
-      Secretarul general aljudetului;
-      Directiajuridic5 Si administratie locals;
-      Dosarul sedintei consiliuLui judetean.

PRESEDINTE,

Tiberiu Mare

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


