
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

D|SPoZ|Ţ|A nr. A
din 2020

privind convocarea Consiliului Judeţe,an Sălaj în şedinţăordinară

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  Guvernului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.l.  Convocarea  Consiliului  Judeţean  Sălaj  în  şedinţă  ordinară  pentru  data  de  27.07.2020,
ora  10:00, în  sala de şedinţe de  la etajul  1, cu  următoarea

ORDINE DE ZI:

1.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetului  de  funcţionare  şi  dezvoltare  al

judeţului  şi  al  instituţiilor şi  serviciilor publice subordonate  Consiliului judeţean, pe semestrul  I 2020.
2.   Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici   pentru

obiectivul  de  investiţie  "Reabilitare  şi  modernizare  drum  judeţean  DJ   losA:  Bogdana  -Buciumi  -
Agrij  -Românaşi  (intersecţie cu  DN  I F),  km  19+000 -39+551``.

3.   Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici   pentru
unele obiective de  investiţii.

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

5.   Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  componenţei  nominale  a  Autorităţii  Teritoriale  de
Ordine  Publică Sălaj.

6.   Proiect de hotărâre  privind  dezlipirea unui  imobil  din domeniul  public aljudeţului.
7.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de  asociere  între  Judeţul  Sălaj  şi  Comuna

Gârbou  pentru  realizarea unor lucrări  de  intervenţie în regim  de urgenţă pe drumul judeţean  DJ  los  S,
km:  26+555 -31 +669.

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de  asociere  între  Judeţul  Sălaj  şi  Comuna

Şărmăşag  pentru  realizarea unor  lucrări  de întreţinere  şi  reparaţii   DJ  1108,  km:19+891  -20+121,   în
localitatea Şărmăşag.

9.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de  asociere  între  Judeţul  Sălaj  şi  Comuna
Zalha  pentru  realizarea  unor  lucrări  de  intervenţie  în  regim  de  urgenţă  pe  drumul judeţean  DJ  108  S,
km:21 +070 -26+555.

10.          Proiect de liotărâre privind stabilirea unor măsuri  pentru administrarea unor spaţii aflate
în  proprietatea publică a Judeţului  Sălaj,  situate în municipiul Zalău, Aleea Torentului,  bl.T3-5.



martie
Zalău.

11.   Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Sălaj  nr.  25  din  31
2020  privind  aprobarea  organigramei  şi  statului  de  funcţii  ale  Spitalului  Judeţean  de  Urgenţă

12.   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 V]aicu


