
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

dinDdsJo7IUTwigr. 2022
privind convocarea Consiliului Judetean Salaj

in Sedinf5 ordinar5

Presedintele Consiliului Judetean S5laj;
Avind 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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privind Codul administrativ, cu modific5rile Si completdrile ulterioare,

DISPUN:

Art.I.   Convocarea   Consiliului   Judetean   S5laj   in   Sedinta   ordinara  pentm   data   de
30,06,2022,   ora   09:00,   in   sala   de   sedinte   „Dialoguri   Europene",   situata   la  etajul   I,   cu
urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

I. Proiect  de  hofardre  privind   aprobarea  actualiz5rii  valorii  proiectului   "inchiderea
Centrului  de plasament  Cehu  Silvaniei  si ^mfiintarea a dout  case  de tip  familial:  Casa de tip
familial IRIS §i Casa de tip familial DALIA, precun §i a unui Centni de Zi pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viata Independenta,   ^m localitatea Cehu Silvaniei" §i a cofinantini necesare
implementirii acestuia ^m cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara
8, Obiectiv Specific 8.3, -Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

2. Proiect  de  hotatare  privind  aprobarea  actualiz5rii  valorii  proiectului  "Jibou   1   -
inchiderea Centrului de plasament Jibou Si infiintarea a 2 Case de Tip Familial:  CTF Mir§id Si
CTF Var Si a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta" §i a
cofinantirii necesare implementarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020,  Axa  Prioritara  8,  Obiectiv  Specific  8.3.  -  Cresterea  gradului  de  acoperire  cu  servicii
sociale.

3. Proiect  de  hotdrate  privind  aprobarea  actualizatii  valorii  proiectului  "Jibou  2  -
inchiderea centrului  de plasament Jibou Si infiintarea a 2  Case  de  Tip Familial:  CTF  Somes
Odorhei  nr.   2   §i   CTF   Inau"   §i   a  cofinantalii  necesare   implementdrii   acestuia  ^m  cadrul
Programului   Operational   Regional   2014-2020,   Axa  Prioritara  8,   Obiectiv   Specific   8.3.   -
Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

4. Proiect  de  hotdrare  privind  aprobarea  actualizdrii  valorii  proiectului  "Simleu  1  -
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zi   pentni   Dezvoltarea   Deprinderilor   de   Viata   Independenta"   Si   a   cofmantdrii   necesare
implement5rii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara
8, Obiectiv Specific 8.3. -Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

5. Proiect  de  hotalale  privind  aprobarea  actualiz5rii  valorii  proiectului  "Simleu  2  -



inchiderea Centrului de Plasament Simleu-Silvaniei  Si infiintarea a doua case de tip
Casa  de  tip   familial   CIRESARII,   ^m   localitatea  Simleu-Silvaniei   si   Casa  de  tip
MARIA,  in  localitatea  Crasna"  Si  a  cofinant5rii  necesare  implement5rii  acestuia  ^m  cadrul
Programului   Operational   Regional   2014-2020,   Axa  Prioritar5  8,   Obiectiv   Specific   8.3.   -
Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

6. Proiect de hotdrfre privind rectificarea bugetului propriu al judefylui si al institryiilor
Si serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2022.

7.    Proiect  de hotdrdre privind  aprobarea Monografiei  economico-militara a Judeqului
Salaj -editia 2022.

8.    Proiect de hotaldre privind aprobarea Planului Judetean  de Analiz5 Si Acoperire a
Riscurilor, actualizat.

9.    Proiect de hotdrdre privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate
al Consiliului Jude!ean Salaj ,

10.  Proiect  de  hotirare  privind  aprobarea  statului  de  functii  al  Muzeului  Judetean  de
lstorie §i Arta Zalau.

11.  Proiect  de  hotdrdre  privind  aprobarea  statului  de  functii  al  Spitalului  Judetean  de
Urgenta Zalau.

12.  Proiect  de  hotirare  privind  repartizarea  sumelor  pentru  finantarea  activitatilor  de
performanta desfasurate de structurile sportive locale ^m anul competitional 2022-2023.

13.  Proiect de hotatdre privind trecerea imobilului avind numir cadastral 69184-C4 din
domeniul public in domeniul privat al Judetului S5laj ^m vederea scoaterii din functiune, casdrii
?i demolirii.

14.  Proiect de hotirare privind trecerea imobilelor avand numdr cadastral 51936 -C4 Si
51936 -C5  din domeniul public in domeniul privat al Judetului Salaj ^m vederea scoaterii  din
functiune, casatii Si demolalii.

15.  Proiect de hotdrdre privind trecerea imobilului avand numat cadastral 70779-Cl  din
domeniul public in domeniul privat al Judetului Salaj in vederea scoaterii din functiune, casdrii
?i demolirii.

16.  Proiect   de   hotdrare   privind   modificarea  componentei   nominale   a   Comisiei   de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Salaj.

17.  Diverse.

Art.  2.  Repartizarea  proiectelor  de  hotdrfre  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  indeplinire  a  prezentei  dispozitii  se  ^mcredinteaza  secretarul
general al judefului Si Directia juridica si administratie locals.

Art.  4. Prezenta dispozitie se comunica cu:
-     Consilieriijudeteni;
-     Secretarul general al judeqului;
-     Directiajuridica §i administratie locals;
-     Dosarul §edintei cousiliului judetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Salajanu

Contrasemneaz5:
SECRETARUL GENERAL AL JUI)ETULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


