
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

din
nr.EL

2022
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.57/2^019 privind Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare.
In  temeiul  art.196  alin.(I)  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   ordinara   pentru   data   de
31.05.2022, ora 09:00, prim intermediul platformei Zoom, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

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

2.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.179 din
26 noiembrie 2021  privind organizarea serviciului public de transport judetean de persoane prin
curse regulate pe raza administrativ -teritoriala a Judeqului Salaj.

3.  Proiect  de  hotatare  privind   actualizarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie „Amenajare teren de sport Si imprejmuire".

4.  Proiect de hotarate privind aprobarea inchirierii, prim licitatie publica, a unor imobile-
terenuri aflate ?n domeniul public al Judetului Salaj.

5.   Proiect   de   hotarate   privind   darea  in   folosinta  gratuita  Asociatiei   de   Dezvoltare
lntercomunitara "Ecodes Salaj" a unui bun aflat in patrimoniul Judetului Salaj.

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

7.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  statului  de  functii  al  Spitalului  Judetean  de
Urgenta Zalau.

8. 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 Directia juridica Si administratie locala.



Art.  4. Prezenta dispozitie se comunic5 cu:
-     Consilieriijudeteni;
-     Secretarul general aljudeqului;
-     Directiajuridica si administratie locala;
-     Dosarul sedintei consiliului judetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Sal5janu

Contrasemneaz5:                         I
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULqu,

Cosmin-Radu vlaicu                     I  I


