
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
C ONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

TrirT38yNI^

privind convocarea Consiliului Judetean Salaj
in sedinta ordinara

Pre§edintele Consiliului Judetean Salaj;
Avand 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 modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocarea Consiliului Judetean Salaj in Sedinta ordinara pentru data de 30.09.2021, ora
09:00, in sala de sedinte „Dialoguri Europene", situata la etajul I, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

I.  Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere intre Judetul Salaj §i Comuna
Zalha pentru realizarea unor lucrari de interventie, in regim de urgenta, pe drumul judetean DJ  108 S,
kin: 20+740-20+810.

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere intre Judetul Salaj si Comuna
Chie§d  pentru  realizarea  unor  lucrari  de  intretinere  §i  reparatii  pe  DJ  108  F,  in  localitatea  Chiesd,
kin:28+700 -29+300.

3.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  regulamentului  de  organizare  Si  functionare  al
programului de internship din cadrul Consiliului Judetean Salaj.

4.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  statului  de  functii  al  aparatului  de  specialitate  al
Consiliului Judetean Salaj.

5.  Proiect   de   hofarare   privind   aprobarea   regulamentului   privind   premierea   sportivilor
salajeni  care  au  obtinut  performante  deosebite  la  competitiile  sportive  nationale  Si  internationale
precum Si a antrenorilor acestora.

6.  Proiect de  hotarare  privind  rectificarea bugetului  propriu  al judetului  §i al  institutiilor Si
serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2021.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prim licitatie publica, a unui spatiu aflat ^m
domeniul public al judetului.

8. Proiect de hot5rare privind darea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Zal5u a
unui imobil aflat in proprietatea publica a Judetului Salaj.

9.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  "Programului  de  lucrari  noi,  reparatii  capitale,
inlocuiri  §i  modemizari  pe  anul  2021"  ce  se  vor  deconta  din  redeventa  datorata de  catre  operatorul
serviciului public de alimentare cu apa Si canalizare.

10.  Proiect  de  hotarare  privind  transmiterea  unui  imobil  din  domeniul  privat  al  Judeqului
Salaj   Si  administrarea   Consiliului   Judetean   Salaj,   in   domeniul  privat  al   Comunei   Zimbor  Si   in
administrarea Consiliului Local Zimbor.

11. Proiect de hofarare privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei



Crasna §i administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, in domeniul public al Judetului  Salaj  §i
administrarea Consiliului Judetean Salaj.

12. Proiect de hotardre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
Orasului  Jibou  §i  administrarea  Consiliului  Local  al  Orasului  Jibou,  in  domeniul  public  al  Judetului
Salaj §i administrarea Consiliului Judetean Salaj.

13.   Proiect  de   hofarare   privind   solicitarea  trecerii  unui   imobil  din  domeniul
Comunei  Nu§falau  Si  administrarea  Consiliului  Local  al  Comunei  Nusfalau,  in  domeniul
Judetului Salaj §i administrarea Consiliului Judetean Salaj.

14.   Proiect   de   hofarare   privind   infiintarea   serviciului   social   "Centrul   de   Abilitare   §i
Reabilitare  Jibou",  ca  urmare  a  reorganizarii,  in  structura Directiei  Generale  de  Asistenta  Sociala  Si
Protectia Copilului Salaj.

15. Diverse.

Art. 2. Repartizarea proiectelor de hotarare pentni emiterea avizului comisiilor de specialitate
se  realizeaza  prim  Nota  de  repartizare  semnata  de  pre§edintele  consiliului judetean  Si  de  secretarul
general al judetului.

Art.  3.  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  dispozitii  se  incredinteaza  secretarul  general  al
judetului Si Directia juridica §i administratie locala.

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

PRESEDINTE,

Dinu Iancu -Sa]ajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


