ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

2020

privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor de asistenţă socială promovate
de către unităţile de cu]t şi/sau entităţile care acordă
asistenţă socială în judeţu] Sălaj, pentru anul 2020
Preşedintele Consiliului judeţean;
Având în vedere :
-referatul nr. 9008 din 30.06.2020 al Direcţiei investiţii şi programe publice;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 16 din 17.02.2020 privind aprobarea "Ghidului

solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2020, din
bugetul Judeţului Sălaj, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean în domeniul asistenţei
sociale";
-prevederile art.191 alin (1) lit. (f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare.

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

DISPUN:
Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor de asistenţă socială

promovate de către unităţile de cult, şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi
sociale asistate, în judeţul Sălaj, pentru anul 2020, în umătoarea componenţă:

MEMBRI:

-Puşcaş Laurian Mihai

-Herrera-Laya Aiina. ioana
• Ceaca Lavinia

-şefbirou, Direcţia Generală de Asistenţă socială

Îîc::°sti:iceţ:,aDci::;#iş::Îjţ;ii şi programe pubiice;
-inspector de specialitate, Direcţia monitorizare
investiţii publice;

-Şimişnean Adriana -Cristina

-Cadar oana Alexandra

-consilierjuridic, Direcţiajuridică şi administraţie
locală;

-consilier, Direcţia economică;

Art. 2. Şedinţele comisie.i sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot
secret, în prima şedinţă a comisiei.

Art. 3. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către domnişoara Bordaş Lidia - Elena

-

consilier în cadrul Direcţiei investiţii şi programe publice.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
-Direcţia investiţii şi programe publice;
-membrii şi secretarul comisiei.

Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
-Direcţia investiţii şi programe publice;
- Direcţia economică;
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;
-membrii şi secretarul comisiei.

PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin - Radu Vlaicu

