
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

2021
privind convocarea Consiliului Judetean Salaj in Sedinta ordinara

Presedintele 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.  nr.

57/2012 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 modific5rile Si complet5rile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Convocarea  Consiliului  Judetean  Salaj  in  Sedinta ordinara pentru  data de  26.03.2021,
ora  11 :00, ?n  sala de §edinte „Dialoguri Europene", aflata la etajul I, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.  Depunereajuramantului de catre un  consilierjudetean supleant validat.
2.   Proiect  de  hotarare  privind  constatarea  incet5rii  de  drept,  inainte  de  expirarea  duratei

normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Dari Toma.
3. Proiect  de  hotarare  privind  constatarea  ?ncetarii  de  drept,  ?nainte  de  expirarea  duratei

normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Crisan Marian D5nut.
4. Proiect   de   hotarare   privind   completarea   componentei   unei   comisii   de   specialitate   a

Consiliului Judetean Salaj.
5.  Proiect  de  hot5rare  pentru  modificarea  componentei  nominale  a Autorit5tii  Teritoriale  de

Ordine Publica Salaj.
6.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare   §i  functionare  al

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean S5laj.
7.  Proiect  de  hotarare privind  aprobarea contului  de  incheiere  al  exercitiului  bugetar aferent

bugetului propriu al judetului, al  institutiilor §i  serviciilor publice subordonate Consiliului judetean Si
a situatiilor financiare anuale, pe anul 2020.

8.  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de catre
S.C. „Paza Obiective §i Interventie" S.R.L. Zalau, incepand cu 01.04.2021

9.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  acordului  de  asociere  intre  Judetul  Salaj  Si  uncle
unit5ti  administrativ-teritoriale  din  judetul  S5laj  pentru  organizarea  §i  coordonarea  activit5tilor  de
inregistrare a circulatiei rutiere pe drumurile judetene, aflate in patrimoniul judetului, pe anul 2021.

10.   Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Parteneriatului  pentru  dezvoltare  locals  ?ncheiat
?ntre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Salaj  Si Judetul  Salaj pentru realizarea



proiectului  „Fii  activ ?n  Salaj !" ?n  cadrul  Programului  Operational  Capacitate Administrativ5 2014 -
2020.

11.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Planului  judetean  de  gestionare  a  deseurilor  in
Judetul Salaj pentru perioada 2020 -2025.

12.  Proiect  de  hot5rare  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru
obiectivul de investitie „Reabilitare Si modemizare DJ  109 P: DNIH -Halmasd -Cerasa -Cosniciu
De Jos -Ip -Zauan Bai -Camar -Lim. Jud Satu-Mare, Kin 0+017 -24+065".

13.   Project  de  hotarare  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru
obiectivul  de  investitie  „Reabilitare  Si  modernizare punct termic  nr.  34P  in  vederea transformarii  in
arhiva pentru Consiliul Judetean S5laj".

14.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Acordului  de  asociere  intre  Judetul  Maramure§  Si
Judetul S5laj, in vederea implementarii unor masuri pentru realizarea obiectivului de investitii "Drum
Expres Baia Mare-Jibou".

15.  Raport  cu  privire  la  modul  de  indeplinire  a  hot5rarilor  Consiliului  Judetean  Salaj  Si  a
atributiilor proprii in anul 2020.

16.  Informare  privind  plangerea  prealabila  formulata  ?mpotriva  Hotararii  Consiliului  Judetean
Salaj   nr.   5/28.01.2021   privind   aprobarea  numarul   de   posturi,   organigrama   Si   statul   de   functii   ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj, ca urmare a reorganizarii acestuia.

17.  Diverse.

Art. 2. Repartizarea proiectelor de hot5rare pentru emiterea avizului comisiilor de specialitate
se  realizeaza  prim  Nota  de  repartizare  semnata  de  presedintele  consiliului judetean  Si  de  secretarul
general al judetului.

Art.  3.  Cu  ducerea  la ?ndeplinire  a prezentei  dispozitii  se incredinteaza  secretarul  general  al
judetului Si Directiajuridic5 Si administratie locals.

Art.  4. Prezenta dispozitie se comunica cu:
-      Consilieriijudeteni;
-     Secretarul general al judetului;
-     Directiajuridica si administratie local5;
-      Dosarul sedintei consiliului judetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Sa]ajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


