
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

din  l\î!
DispozIŢIA nr. A

1 '   .r\ J-_-_ -^  ,-`,-
2020

privind convocarea Consi]iului 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.57/2919 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
In  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.1.  Convocarea  Consiliului  Judeţean  Sălaj  în  şedinţa  ordinară pentru  data  de  17.12.2020,
ora 14:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene", 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   data   de
10.12.2020.

2.  Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea  principalilor   indicatori   tehnico-conomici   pentru
obiectivul de investiţie ,, Modemizare DJ 109 P km 24+065 -27+590, Camăr -lim. jud. Satu Mare".

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru
obiectivul de investiţie „Reabilitare şi consolidare DJ  191  G: Crasna ( DJ  losG) -Marin -Valcău de
Jos   (DJ  191D), km 0+000 -11+615".

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de  asociere  între  Judeţul  Sălaj  şi  Comuna
Gâlgău pentru realizarea unor lucrări  de întreţinere pe drumul judeţean  DJ  109  F, km:0+000 -0+820,
Fodora (DJ  109 E) -DN  IC.

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

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean
Sălaj, pentru anul 2021.

7. Proiect   hotărâre   privind   stabilirea  preţurilor   medii   la   produsele   agricole,   care   vor   fi
practicate în anul 2021, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de
terenuri,  uzufructuari sau alţi deţinători  legali.

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru  serviciile delegate   practicate de către
S.C. „Pază Obiective şi lntervenţie" S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2021

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  duratei  de   finanţare  a  proiectelor  de
asistenţă  socială  derulate  de  către  unităţile  de  cult  şi/sau  entităţile  care  acordă  asistenţă  socială

persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj.



10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Judeţean  Sălaj în
Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Sălaj.

11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul
de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

12.   Proiect  de  hotărâre   privind  desemnarea  reprezentantului   Consiliului  Judeţean   Sălaj  în
Adunarea   generală   şi   în   Consiliul   de   administraţie   al   Asociaţiei   de   Dezvoltare   lntercomunitară
„Transilvania de Nord".

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei  de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj.

14.   Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului   Judeţului   Sălaj  -  Consiliul
Judeţean  Sălaj  în  Adunarea  generală  a Asociaţiei  "Pactul  Regional  Nord  -  Vest  pentru  Ocupare  şi
lncluziune Socială".

15. Diverse.

Art.  2.  Repartizarea proiectelor 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 al judeţului;
-      Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-      Dosarul şedinţei consiliuluijudeţean.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu -Să]ăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


