ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

nr.

'%
2020

privind convocarea Consiliului Judeţean Să[aj 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.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocarea Consiliului Judeţean Sălaj în şedinţă ordinară pentru data de 18.09.2020,
ora 09:00, în videoconferinţă prin intemediul 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.105 privind
aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale
nr.2 Zalău;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 75 din 28
august 2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest şi Judeţul Sălaj pentru realizarea proiectului integrat de infrastructură rutieră

„Drumul Meseşului" şi a proiectului "Restaurare Ansamblu Castel Beldy" în cadrul Programului
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 -2020;
6. 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 Direcţia juridică şi administraţie locală.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
Consilieriijudeţeni;

-

Secretarul general aljudeţului;
Direcţiajuridică şi administraţie locală;
Dosarul şedinţei consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Tiberiu Marc
Cosmin-Radu Vlaicu

