
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

privind

nr.   /.9JT
2021

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.57/2î:9tep:î:îî:[dacft?îg:aad,rnî.?i;tr[î::V6)C:î:°8i:[:nfiaî:;aşîdş°umr8:entţăărîieă[j:reî:#Îtinr.57/2oigprivind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocare@ Consiliului Judeţean Sălaj în şedinţa ordinară pentru data de 23.07.2021, ora
09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene", situată la etajul 1, cu umătoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Depunerea jurământului de către un consilier judeţean supleant validat.
2.  Proiect   de   hotărâre   privind   completarea   componenţei   unei   comisii   de   specialitate   a

Consiliului Judeţean Sălaj.
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetului  de  fimcţionare  şi  dezvoltare  al

judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe semestrul I 2021.
4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea acordului  de  asociere între  Judeţul  Sălaj  şi  Comuna

Gârbou pentru realizarea unor lucrări de intervenţie în regim de urgenţă pe drumul judeţean DJ  108 S,
km: 26+546 -31+464.

5.  Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  acordului  de  asociere între Judeţul  Sălaj  şi  Comuna
Zalha pentru realizarea unor lucrări de  intervenţie în regim de urgenţă pe drumul judeţean DJ  108  S,
km:21+ 100 -26+546.

6.   Proiect  de  hotărâre   privind   aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru
obiectivul de investiţie „Lucrări de intervenţie (reabilitare) DJ  109: lim. jud. Cluj -Dragu, pe porţiunea
de drum între km. 31+976 -km. 32+610" -faza P.T.

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor,
actualizat.

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul programului 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".

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei  şi  statului  de  fimcţii  ale  Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău.

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea Regulamentelor  de  organizare  şi  funcţionare  ale
serviciilor sociale   furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale nr.1 Zalău.

12.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Regulamentelor  de  organizare  şi  fimcţionare  ale



serviciilor sociale  fiimizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Zalău.

13.  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 Şimleu-Silvaniei.

14.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Regulamentelor  de  organizare  şi  fimcţionare  ale
serviciilor sociale  fiimizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale Jibou.

15.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Regulamentelor  de  organizare  şi  funcţionare  ale
serviciilor sociale   fiirnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei.

16.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Regulamentelor  de  organizare  şi  funcţionare  ale
serviciilor sociale fiimizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.

17. 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 aljudeţului;
-     Direcţiajuridică şi administraţie locală;
I     Dosarul şedinţei consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu I Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


