
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

D]SP^oZ]TIA  nr. L4EL
din 2022

privind convocarea Consiliului Judetean Salaj
in Sedinta extraordinara

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:
-prevederile  art.  179  alin.  (2)  lit.  b)  coroborate cu cele  ale  art.  182  alin.  (4)  din

O.U.G.    ur.57/2019   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 modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocarea Consiliului Judetean Salaj in Sedinta extraordinara, pentru data
de 17.05.2022, ora 11 :00, prim intermediul platformei Zoom, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie "Reabilitare Si modemizare drum judetean DJ  108R: DN
IF -Treznea -Agrij, kin 0+000 -12+137" -faza DALI.

2.    Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  propriu  al  judeqului  Si  al
institutiilor Si serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2022.

3. Proiect de hotirare   privind repartizarea sumelor in cadrul „Programului anual
propriu  pentru  acordarea  de  finant5ri  nerambursabile  alocate  de  la  bugetul  Judeqului
Salaj pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru cultura".

4. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor in cadrul „Programului anual
propriu  pentru  acordarea  de  finantari  nerambursabile  alocate  de  la  bugetul  Judeqului
Salaj pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru sport, tineret Si recreative".

5. Diverse.

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

Art. 3.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul



general al judetului Si Directia juridic5 Si administratie locala.
Art.  4. Prezenta dispozitie se comunic5 cu:
-    Consilieriijudeteni;
-    Secretarul general al judetului;
-    Directiajuridica si administratie locala;
-Dosarul sedintei consiliului judetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Sa]ajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


