
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

2021

privind convocarea Consiliului 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.(1)  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 30.06.2021, ora
09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene", situată la etajul 1, cu umătoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării   de   drept,  înainte  de  expirarea  duratei
normale, a mandatului de consilierjudeţean al domnului Maghiu Marian -Paul.

2.  Proiect de hotărâre pentru actualizarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-
economici  aferente  obiectivului  de  investiţii  „Reabilitare  şi  modemizare  drum  judeţean  DJ   191D:
Valcău de Jos -Fizeş -Sâg -Tusa -limită judeţ Cluj, km  10+800 -31+330" precum  şi a valorii  şi a
cheltuielilor aferente proiectului finanţat în cadrul POR 2014 -2020.

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.  69  din
28   mai   2021   pentru   actualizarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici   pentru   obiectivul   de
investiţii "Amenajare parcare şi spaţiu de agrement în zona Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău".

4.  Proiect  de   hotărâre   privind   aprobarea  principalilor   indicatori   tehnico-economici   pentru
obiectivul  de  investiţie  „Punere  în  siguranţă  podeţ  pe  DJ   108N,  km  3+344,  localitatea  Cuzăplac,
comuna Cuzăplac, judeţul Sălaj".

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive
ale asociaţiilor judeţene pe ramură sportivă afiliate la federaţiile sportive corespondente, constituite ca
persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  propriu  al  judeţului  şi  al  instituţiilor  şi
serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021.

7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă
desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2021 -2022.

8.  Proiect de hotărâre  privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru
acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul Judeţului Sălaj pentru activităţi nonprofit de
interes judeţean pentru sport, tineret şi recreative".

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  înfiinţarea  serviciului  social  "Centrul  de  Îngrijire  şi  Asistenţă
Jibou",  ca  urmare  a  reorganizării,  în  structura  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului SĂLAJ.

10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de zi Bădăcin în structura Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.

11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei Maxim Protejate nr.  1  Bădăcin, în structura



Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei Maxim Protejate nr. 2 Bădăcin,  în structura

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.
13.  Proiect  de  hotărâre  privind  înfiinţarea  serviciului  social  "Centrul  de  Îngrijire  şi  Asistenţă

nr.2 Crasna", ca urmare a reorganizării în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sălaj.

14.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei   şi   statului   de   fimcţii   ale  Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.

15.  Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Sălaj
nr.34  din 30  aprilie 2020  privind aprobarea Regulamentului  de  organizare  şi  fimcţionare a aparatului
propriu şi al serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sălaj şi actualizarea serviciilor sociale  fi]mizate.

16.  Proiect  de  hotărâre  pentru  actualizarea  Regulamentelor  de  organizare  şi  fimcţionare  ale
serviciilor sociale fumizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Jibou.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi  completarea Hotărârii  Consiliului Judeţean  Sălaj
nr.35 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi fimcţionare ale serviciilor
sociale  fumizate  de  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Sălaj  prin
Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.

18.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Regulamentelor  de  organizare  şi  fiincţionare  ale
serviciilor sociale   furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale Crasna.

19.   Proiect   de   hotărâre   privind   solicitarea   trecerii   unui   imobil   din   domeniul   public   al
Municipiului  Zalău  şi  administrarea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Zalău,  în  domeniul  public  al
Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.

20.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Monografiei  economico-militară  a Judeţului  Sălaj  -
ediţia 2021.

21. 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".

22.   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 Direcţia juridică 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 - Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


