
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZ`IŢIA Nr.
dinn3  iL" \'E~        202i

privind constituirea Comisiei  de evaluare şi selecţie a cererilor depuse în cadrul Programului
de fij"m|îTre ''Protec|ia monumentelor istorice -grupa 8, de pe raza administrativ -teritorială a
judeţului Sălaj, afloite în proprietoiiea privată a persoanelor fiz,}ce sau juridice de drept privat"

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj
Având în vedere:
-referatul nr. 9719 din 02.06.2021  al Direcţiei investiţii şi programe publice;
-Hotărârea nr. 66 din 28 aprilie 2021  a Consiliului Judeţean Sălaj care aprobă Programul de

finanţare  "Protecţia  monumentelor  istorice  -  grupa  8,  de  pe  raza  administrativ  -  teritorială  a
judeţului Sălaj , aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat"

-prevederile  art.  23  şi  art.  24  din Hotărârea Guvernului  nr.  1430  din   4  decembrie  2003

pentru aprobarea "Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Cultuii şi Cultelor,
respectiv autorităţile   administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de
protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum
şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau
comuna";

-art.  191  alin.  (1) lit.  f) din Ordonanţa de ugenţă a Guvemului nr.  57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.    Se  constituie    Comisia    de  evaluare  Şi  selecţie  a  cererilor  depuse  în  cadrul
Progmi""+rii de ţT}mzm|şire "Protectia monumentelor istorice - grupa 8, de pe raza administrativ
- teritorială a judeiului Sălaj, aflo[te în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de
drepf prJ.vof'',  în următoarea componenţă:

PREŞEDINTE:
Popovici Kata]in-A]etta - arhitect şef, Direcţia arhitect şef

MEMBRI:

Raţiu Tatiana- consilier, Direcţia arhitect şef;
Petkes Gerg6 - consilier - Direcţia arhitect şef;
Şimişnean Adrianalcristina - consilier juridic, Imecţiajuridică şi administraţie locală;
Bordaş Lidia-Elena - consilier, Direcţia investiţii şi programe publice ;
Mureşan Mircea loan - consilier - Direcţia investiţii şi programe publice.

Art. 2.  Secretariatul comisiei va fi asigurat de către domnul Porumb Viorel - consilier,
Direcţia investiţii şi programe publice.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează membrii comisiei.
Art.  4.  Prezenta dispoziţie se comunică la:



-Direcţia juidică  şi administraţie locală;
- Direcţia investiţii şi programe publice;
- Direcţia arhitect şef;
-persoanele specificate la art.1  şi art. 2.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu-Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


