
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

din
n..  £80
en`EL~           202 1

privind convocarea Consiliului Judetean Salaj
in Sedinta ordinar5

Presedintele Consiliului Judetean S5laj ;
Avand in 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 complet5rile ulterioare.
In  temeiul  art.196  alin.(1)  lit.  b)  din  Ordonanta  de  urgent5  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu modificarile Si complet5rile ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocarea Consiliului Judetean Salaj in Sedinta ordinara pentru data de 26.11.2021, ora
09:00, in sala de §edinte „Dialoguri Europene", situata la etajul I, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect  de   hot5rare   privind   aproparea   "Strategiei   integrate   de   dezvoltare   durabila  a
judetului Salaj pentru perioada 2021-2027";

2.  Proiect  de  hotarare  pentru  modificarea  actului  constitutiv  al   S.C.  „Paza  Obiective  si
Interventie"  S.R.L.,  aprobat  prin  Hotararea  Consiliului  Judetean   Salaj  nr.   141   din  20.12.2010,  cu
modific5rile §i completarile ulterioare.

3.  Proiect de  hot5rare privind  rectificarea bugetului  propriu  al judetului  Si  al  institutiilor §i
serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2021 ;

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

5.  Proiect  de  hot5rare  privind  stabilirea  salariilor  de  baza  pentru  personalul  din  cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judetean;

6.
Art5-Zalau

Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Muzeului Judetean de Istorie Si

DEONOA7]inpr#tud5EhSt€rLabe[PsrivinAd,:Pr°bareaproceduriipentruacordareatitluluide"CETATEAN
8.  Proiect   de   hotarare   privind   organizarea   serviciului   public   de   transport  judetean   de

persoane prin curse regulate pe raza administrativ -teritoriala a Judetului Salaj.
9.  Proiect de hotarare privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru

obiectivul  de  investitie  "Punere in  siguranta  sectoarele  de  drum  afectate  de  alunecari  de teren pe  DJ
19lD" Valcau -Fizes -Sag, intre kin 10+800 -kin 14+870.

10.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  organigramei  Si  statului  de  functii  ale  Spitalului
Judetean de Urgenta Zalau;

11.   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  incredinteaza  secretarul  general  al

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

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Sa]ajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


