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HOTĂRÂREA Nr. 47  
din 30 iunie 2020   

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj  
nr.32 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Sălaj 
   

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă de îndată; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 8365 din 17. 06. 2020 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 8366 din 17. 06.2020 al Direcţiei Juridice și administrație 

locală; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile alin.(2) lit. c) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul             

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.32 din 30 aprilie 2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj, 
se modifică după cum urmează: 

Art. 19 alin. (1) va avea următorul conținut: 
,, (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii 

simple a membrilor lor. Aceștia trebuie să fie prezenți la locul desfășurării ședinței, în cazul 
şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică, sau să fie conectați la aplicaţiile electronice 
folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice.” 

Art.28 alin. (6) va avea următorul conținut: 
,, (6) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre 

şedinţă: 
    a) data şi ora desfăşurării; 
    b) modalitatea de desfăşurare; 
    c) locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a 

consilierilor locali, sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin 
mijloace electronice; 

    d) proiectul ordinii de zi; 
    e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 
    f) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit 

opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 
    g) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare 

proiectele de hotărâri; 
    h) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.” 
Art.30.(1) va avea următorul conținut: 
,, (1) Şedinţele Consiliului Judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii 

consilierilor judeţeni în funcţie. Aceștia trebuie să fie prezenți la locul desfășurării ședinței, 



în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică, sau să fie conectați la aplicaţiile 
electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice.” 

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează:  
-   preşedintele, vicepreşedinţii, administratorul public şi secretarul general al 
judeţului, consilierii judeţeni; 
- direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj. 

 Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la: 
– preşedintele Consiliului judeţean; 
– vicepreşedinţii Consiliului judeţean; 
– administratorul public; 
– secretarul general al judeţului; 
– consilierii judeţeni; 
– direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj. 
 
     
 
        PREŞEDINTE,                                                  Contrasemnează: 
                                                           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
        Tiberiu Marc                                      
                                                                                   Cosmin-Radu Vlaicu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


