
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

dEnD[2P2°Z£#A#:fl2021

privind convocarea ConsiLiu]ui Judetean Sa]aj ^m Sedinta ordinara

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand ?n 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 modificarile Si completarile ulterioare.
In  temeiul  art.196  alin.(1)  lit.b)  din  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Convocarea  Consiliului  Judetean  Salaj  ?n  Sedinta  ordinara pentru  data  de  28.01.2021,
ora 09:00, in videoconferinta prin intermediul platformei Cisco Webex, cu urmatoarea

ORDINE DH ZI:

1.  Proiect  de  hotarare  privind  constatarea  incetarii  de  drept,  inainte  de  expirarea  duratei
normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Prunean Alin-Costel.

2.  Proiect  de  hotarare  pentru  validarea  Dispozitiei  Presedintelui  Consiliului  Judetean  Salaj
nr.260 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu al judetului Si al  institutiilor Si serviciilor

publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2020.
3.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  utilizarii  partiale  a  sumelor  din  excedentul  anilor

precedenti pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de functionare Si  dezvoltare in
anul 2020.

4.  Proiect de  hotarare  pentru  modificarea Hotararii  Consiliului  Judetean  Salaj  nr.  106  din  17
decembrie  2020  privind  aprobarea tarifelor pentru  serviciile  delegate  practicate  de  catre  S.C.  „Paza
Obiective Si Interventie" S.R.L. Zalau, incepand cu 01.01.2021.

5.  Proiect   de    hotarare  privind  aprobarea  numarului  de  posturi,  organigramei  Si  statului  de
functii ale aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Salaj, ca urmare a reorganizarii acestuia.

6.  Proiect    de    hotarare  privind  aprobarea  numarului  de  posturi,  organigramei  Si  statului  de
functii ale Bibliotecii Judetene „Ionita Scipione Badescu" Salaj.

7.  Proiect   de   hotardre privind aprobarea numarului de posturi, organigramei  Si  statului de
functii ale Centrului de Cultura Si Arts al Judetului Salaj.

8.  Proiect   de   hotarare  privind  aprobarea  numarului  de  posturi,  organigramei  Si  statului  de
functii ale Muzeului Judetean de lstorie Si Arta-Zalau.

9.  Proiect   de   hotarare  pentru  modificarea Hotararii  Consiliului  Judetean  Salaj  nr.  4  din  19
ianuarie  2018  privind  stabilirea  salariilor  de  baza  pentru  personalul  din  aparatul  de  specialitate  al
Consiliului Judetean Si din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului judetean.

10. Proiect   de   hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special de stat care



vor functiona in judetul Salaj in anul Scolar 2021 -2022.
11.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea    organigramei  §i  statului  de  functii  ale  Spitalului

Judetean de Urgenta Zalau.
12.  Proiect de  hotarare  privind  aprobarea prelungirii termenului  de  concesiune a unor spatii

din imobilul situat in municipiul Zalau, str. Kossuth nr. 71, aflat in  domeniul public al Judetului Salaj.
13.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru

obiectivul de investitie „ Modemizare DJ108S: sector Zalha-Bezded-Cemuc, kin 21+070-31+469 ".
14.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru

obiectivul de investitie „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin" .
15. Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizarii masurilor pentru

anul 2020 stabilite prim Planul de mentinere a calitatii aerului in Judetul  Salaj  pentru perioada 2018-
2022.

16. Diverse.

Art. 2. Repartizarea proiectelor de hotarare pentru emiterea avizului comisiilor de specialitate
se  realizeaza prin  Nota  de  repartizare  semnata  de  presedintele  consiliului judetean  Si  de  secretarul
general al judetului.

Art.  3.  Cu  ducerea  la indeplinire  a prezentei  dispozitii  se  incredinteaz5  secretarul  general  al
judetului Si Directiajuridica Si administratie locals.

Art.  4. Prezenta dispozitie se comunica cu:
-      Consilieriijudeteni;
-      Secretarul general al judetului;
-      Directiajuridica §i administratie locala;
-      Dosarul sedintei consiliului judetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


