
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIA  nr.
din    Gzf)   Aor+I/S7-                2021

privind convocarea Consiliului Judetean S5laj
in pedinta ordinara

Presedintele Consiliului Judetean S5laj ;
Avchd in vedere:
-  prevederile  art.   179  alin.   (2)   lit.a)  coroborate  cu  cele  ale  art.   182  alin.   (4)  din  O.U.G.
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Codul administrativ, cu modific5rile Si complet5rile ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocarca Consiliului Judetean Salaj in Sedinta ordinara pentru data de 27.08.2021, ora
09:00, ^m sala de pedinte ,Dialoguri Europene", situata la etajul I, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.     Proiect de hot5rare privind actualizarea principalilor indicatori tehnicoreconomici pentm
obiectivul  de  investitie  ,Reabilitare  §i  modemizare punct termic  nr.  34P  in  vederea transform5rii  in
arhiva pentru Consiliul Judetean Salaj".

2.     Proiect de hot5rare privind actualizarea principalilor indicatori tehnicoreconomici pentm
obiectivul  de  investitie  ,Reabilitare  Si  medemizare  drum    judetean    DJ  109E:  limita judetul  Cluj-
Fodora-Rus-Buzas-Lozna-DN 1 H (pod Ciocmani), kin 17+000no2+782".

3.     Proiect de hotalare privind actualizarea principalilor indicatori tehnicoreconomici pentru
obiectivul de investitie ,Reabilitare Si modernizare DJ  109 P: DN  IH -Halm5Sd -Cerasa -Cosniciu
de Jos -Ip -Zauan Bai -Camat -lin. Jud. Satu-Mare, lrm 0+017 -24+065".

4.     Proiect de hot5fare privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de  investitie ,Reabilitare  Si  consolidare DJ  191G:  Crasna @J  lo8G) -Marin -Valcau de
Jos @J  191D), kin 0+000 -11+615".

5.     Proiect  de  hofafare  privind   aprobarea  acordului   de  asociere  intro  Judetul   Salaj   Si
Comuna Valcau de Jos pentru realizarea unor  lucrari  de  interventie,  in regim de urgenta, pe drumul
judetean DJ  191  G, kin:8+740 -11+615.

6.     Proiect de hot5fare privind rectificarea bugetului propriu al judefylui Si al institutiilor Si
serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2021.

7.     Proiect de hofafare pentru modificarea Hotal:arii Consiliului Judetean S5laj ur.104 din 17
decembrie 2020 privind stabilirea taxelor Si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj, pentru
anul 202 I .

8.     Proiect   de   hotarare   privind   repartizarea   sumelor  pentru   finantarea   activifatilor   de
performanta desfa§urate de asociatiile judetene pe ramur5 spertiv5 ^m anul competitional 2021 -2022.

9.    Proiect de hot5rare privind inlocuirea unor membri in comisia pentru protectia copilului
Salaj.

10.  Proiect   de   hot5rare   privind   dezlipirea   imobilului   inscris   in   CF   nr.   50429   Simleu
Silvaniei, aflat in domeniul public al Judetului Salaj.



11.  Proiect  de  hotarare  privind  transmiterea  unui  imobil  din  domeniul  public  al  Judetului
Salaj   Si   administrarea   Consiliului   Judetean   Salaj,   in   domeniul   public   al   Comunei   Crasna  Si   in
administrarea Consiliului Local Crasna.

12.  Proiect  de  hofarare  privind  solicitarea  trecerii  unor  imobile  din  domeniul  public  al
Comunei  Sanmihaiu Almasului  Si  administrarea Consiliului Local al  Comunei  Sanmihaiu Almasului,
in domeniul public al Judetului S5laj Si administrarea Consiliului Judetean Salaj.

13.  Proiect  de  hot5rare  privind  aprobarea  Programului  pentru  pregatirea  §i  intretinerea
drumurilor judetene, din administrarea Consiliului Judetean Salaj, pentru perioada de iama 2021 -2022.

14.  Proiect  de  hofarare  privind  darea  ?n  administrarea  Directiei  Generale  de  Asistent5
Sociala §i Protectia Copilului Salaj a unor bunuri aflate in proprietatea publica a Judetului Salaj.

15.  Proiect  de  hot5rare  privind  aprobarea  statului  de  functii  al   Spitalului  Judetean  de
Urgenta Zalau.

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 §i Directia juridica Si administratie locala.

Art.  4. Prezenta dispozitie se comunic5 cu:
-      Consilieriijudeteni;
-     Secretarul general aljudetului;
-     Directiajuridica §i administratie locals;
-     Dosarul sedintei consiliuluijudetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Sa]ajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAI+ AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


