
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

nr.    /&1
2020

privind convocarea Consiliului Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului  Judeţean  Sălaj;
Având în vedere:
-prevederile art.179  alin.(2)  lit.a)  coroborate cu  cele ale art.182  alin.(4)  din  O.U.G.  nr.57/2019

privind  Codul  administrativ,  cu  modificările şi  completările ulterioare.
În  temeiul  art.196  alin.(l)  lit.b)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.l.  Convocarea  Consiliului  Judeţean  Sălaj  în  şedinţă  ordinară  pentru  data  de  30.06.2020,
ora  10:00, în videoconferinţă prin  intermediul  platformei zoom, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  propriu  al  judeţului  şi  al  instituţiilor  şi
serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020;

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2020  al
S.C.  „Pază Obiective şi  lntervenţie"  S.R.L.  Zalău;

3.    Proiect    de    hotărâre    privind    repartizarea    sumelor   pentru    finanţarea   activităţilor   de

performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional  2020-2021 ;
4.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Sălaj  nr.32  din  30

martie  2020  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Judeţean
Sălaj;

5.    Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea   Planului   Judeţean   de   Analiză   şi   Acoperire   a
Riscurilor,  actualizat;

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Monografiei  economico-militară  a  Judeţului  Sălaj
ediţia 2020;

7.  Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Acordului  pentru  consolidarea relaţiilor de cooperare
interinstituţională între Judeţul  Sălaj  şi  structuri  asociative ale mediului  de afaceri;

8.   Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici   pentru
obiectivul  de  investiţie  "Punere  în  siguranţă  sectoarele  de  drum  afectate  de  alunecări  de  teren  pe  DJ

191 D" Valcău -Fizeş -Sâg, între km  10+800 + km  14+870;
9.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modiflcarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Sălaj  nr.  26  din  31

martie   2020   privind   instituirea   unor   măsuri   pentru   derularea   Programului   anual   propriu   pentru
acordarea de  finanţări  nerambursabile  alocate  de  la  bugetul  Judeţului  Sălaj  pentru  activităţi  nonprofit
de  interes judeţean;

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  de  posturi,  organigramei  şi  statului  de
fiincţii  ale  Bibliotecii  Judeţene „Ioniţă Scipione  Bădescu"  Sălaj;

11.  Diverse.



Art.  2.  Repartizarea proiectului  de  hotărâre  pentru  emiterea avizului  comisiilor de  specialitate
se  realizează  prin  Nota  de  repartizare  semnată  de  preşedintele  consiliului  judeţean  şi  de  secretarul

general  al judeţului.
Art.  3.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  dispoziţii  se  încredinţează  secretarul  general  al

judeţului  şi  Direcţiajuridică şi administraţie  locală.
Art.   4.  Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-       Consilieriijudeţeni;
-      Secretarul  general aljudeţului;
-       Direcţiajuridică şi  administraţie  locală;
-       Dosarul  şedinţei  consiliuluijudeţean.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


