
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA  nr.
din  04    4CTO

privind convocarea Consiliului Judeţean Sălaj în şedinţă
extraordinară

Preşedintele Consiliului  Judeţean  Sălaj;
Având în vedere:
•  prevederile  art.179  alin.(2)  lit.b) 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    extraordinară    pentru    data   de
13.10.2020, ora 09:00, în videoconferinţă prin  intermediul platformei zoom, 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,
la 30  septembrie 2020.

2.   Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  utilizării   parţiale  a  sumelor  din   excedentul   anilor

precedenţi  pentru  finanţarea secţiunii  de  funcţionare în anul  2020.
3.   Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  propriu  al  judeţului  şi  al  instituţiilor  şi

serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul  2020.
4.  Proiect de hotărâre pentru  modificarea Anexei  nr. 2   la Hotărârea Consiliului Judeţean  Sălaj

nr.154  din  23  decembrie  2019  privind  aprobarea  numărului  de  posturi,  organigramei  şi  statului  de
funcţii  ale aparatului  de  specialitate al  Consiliului  Judeţean  Sălaj.

5.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Sălaj  nr.116  din   12
septembrie  2018  privind  aprobarea  proiectului  „Extindere,  modernizare  şi  dotare  UPU-SMURD  la
Spitalul  Judeţean  de   Urgenţă  Zalău"  şi  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  în  vederea  promovării  spre
finanţare în cadrul  POR  2014-2020.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  devizului  general  şi  a  principalilor  indicatori  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  „Extindere,  modernizare  şi  dotare  UPU-SMURD  la  Spitalul
Judeţean de  Urgenţă Zalău"-faza execuţie,  finanţat prin POR 2014-2020.

7.   Proiect  de   hotărâre   privind   aprobarea     organigramei   şi   statului   de   funcţii   ale   Spitalului
Judeţean de  Urgenţă Zalău.

8.     Diverse.

Art.  2.  Repai.tizarea  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 judeţiilui.



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

judeţului  şi  Direcţiajuridică  şi  administraţie  locală.
Art.   4.  Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-       Coiisilieriijudeţeni;

-       Secretarul  general  aljudeţului;
-       Direcţiajuridică  şi  administraţie  locală;
-       Dosarul  şedinţei  consiliuluijudeţean.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


