
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

din
.nr.m
\                 2021

privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare a proiectelor
pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru sport, tineret şi recreative şi a Comisiei

de soluţionare a contestaţiilor

Preşedintele Consiliului judeţean;
Având în vedere :
I  referatul nr. 9179 din 25.05.2021  al Direcţiei investiţii şi programe publice;
•  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Sălaj  m.  68  din  28  aprilie  2021   privind  aprobarea

Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambusabilă din
bugetul Judeţului Sălaj pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentm sport, tineret

şi recreative;
-prevederile art.  191  alin (1)  lit.  ® 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 şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.  1.  Se  constituie  Comisia de  evaluare  şi  selecţie  a cererilor de  finanţare  a proiectelor
pentm activităţi  nonprofit  de  interes judeţean pentru  sport,  tineret  şi  recreative  şi  a Comisiei  de
soluţionare a contestaţiilor pentru anul 2021, în următoarea componenţă:

MEMBM:
-Ardelean sebastian             -consilier, Direcţia investiţii şi programe publice;

-Labo oana                             -consilier, Direcţia  investiţii şi programe publice;

-Crişan Eugen-Cristian      -consilier, Cabinet preşedinte;

-Buhăţel AncalRaluca         -consilier juridic, Direcţia juridică şi administraţie locală;

- Ruzici Danie]a - consilier, Direcţia economică.

Art. 2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul Programului de
finanţări  nerambusabile  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  judeţean  pentru  sport,  tineret  şi
recreative, în umătoarea componenţă:

MEMBRI:

I Opriş Laura-C]audia

- Avram Lucia-Monica

- consilier, Direcţia  investiţii şi programe publice;

- consilier, Direcţia investiţii şi programe publice;



-Că]inici Emanuela -              | consilier, Direcţia investiţii şi programe publice;
Ioana

-Şimişnean Adriana -              -consilier juidic, Direcţia juridică şi administraţie locală;
Cristina

-Labo simona -Carmen        -consilier, Direcţia economică.

Art.  3.  Şedinţele  comisiilor  sunt  conduse  de  un  preşedinte,  ales  dintre  membrii  fiecărei
comisii prin vot secret, în prima şedinţă a acestora.

Art.  4.  Secretariatul  comisiilor  va  fi  asigurat  de  către  domnul  Mureşan  Mircea  loan,
consilier în cadrul Direcţiei investiţii şi programe publice.

Art.  5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
I    Direcţia investiţii şi programe publice;
-membrii şi secretarul comisiilor.
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
I    Direcţiajuidică şi administraţie locală;
I    Direcţia economică;
I    Direcţia investiţii şi programe publice;
I    membrii şi secretarul comisiilor.

PREŞEDINTE,
Dinu lancu -Să]ăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin - Radu V]aicu


