
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

nr.    /i£
/  u-Ll  6 2022

privind convocarea Consiliului Judetean Sa]aj
in Sedinta ordinara

Pre§edintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avind in vedere:
-prevederile  art.  179  alin.  (2)  lit.a)  coroborate  cu  cele  ale  art.182  alin.  (4)  din O.U.G.

ur.5 7/2^019 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   ordinara   pentru   data   de
27.07.2022,   ora   09:00,   in   sala   de   sedinte   „Dialoguri   Europene",   situata   la   etajul   I,   cu
urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de functionare Si dezvoltare
al  judetului   Si   al   institutiilor   Si   serviciilor   publice   subordonate   Consiliului  judetean,   pe
semestrul I 2022.

2.  Proiect   de   hotarare   privind   aprobarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie „Reabilitare Si modemizare DJ  108N:  lim. jud.  Cluj  -Petrindu -
Tinasa -Cuzaplac -Almasu -Babiu -Mesteacanu -DJ  lo8A, lam 2+800 -37+616".

3.  Proiect   de   hotatare   privind   aprobarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici
pentru obiectivul de  investitie "Reabilitare Si modemizare drum judetean DJ  108A:  Bogdana -
Buciumi -Agrij -Romanasi (intersectie cu DN IF), kin 19+000 -39+551".

4. Proiect de hotatare pentru modificarea bugetului Programului de finantare "Protectia
monumentelor   istorice,   de  pe   raza   administrativ  -  teritoriala  a  judeprlui   Salaj,   aflate  in
proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice de drept privat".

5.  Proiect de hotirare privind rectificarea bugetului propriu al judetului si al institutiilor
si serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2022.

6.  Proiect de hotatare privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului
Salaj.

7.  Proiect  de  hotarare  privind  concesionarea prin  licitatie  publica  unui  imobil,  compus
din constructie  Si teren aferent,  situat in orasul Cehu Silvaniei,  strada D6zsa Gy6rgy nr.  97/A,
aflat in domeniul public al Judeqului Salaj.

8.    Proiect de hotarare pentru completarea Hotdrarii Consiliului Judetean lir.132 din 28
octombrie  2019  privind  darea  in  administrarea  Centrului  Scolar  pentm  Educatie  Incluziva
„Speranta"  Zalau,  a  unor  spatii  din  imobilul  situat  in  municipiul  Zalau,  str.  Salcamilor  nr.1,
aflat in domeniul public al Judeqului Salaj.



9.    Proiect  de  hotdrare privind  aprobarea Acordului  de  parteneriat intre  Judeful  Salaj,
Episcopia Romina Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Oradea Si Muzeul Judetean de Istorie si
Art5 Zalau pentru organizarea si functionarea Casei Memoriale Iuliu Maniu.

10.  Proiect de hot5rdre privind aprobarea regulamentului pentru fmantarea programelor
sportive   ale   cluburilor   sportive   de   drept   privat   de   juniori,   infiintate   pe   raza   unitatii
administrativ-teritoriale,  constituite  ca persoane juridice  fara scop patrimonial,  detinatoare  ale
certificatului de identitate sportiva.

11.  Proiect de hotardre privind repartizarea sumelor  in cadrul  programului de finantare
"Protec!ia monumentelor istorice,  de pe raza administrativ -teritoriala a judefului Salaj,  aflate

in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice de drept privat".
12.  Proiect  de  hotirare  privind  repartizarea  sumelor  pentru  finantarea  activitatilor  de

performanta desfa5urate de asociatiile judetene pe ramura sportiva in anul competitional 2022-
2023.

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

14.  Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului  de ingrijire §i Asistenta Badacin in
Stmctu|a5Pirreoc[te£:jgee::::|edrdeept£Sv£;S::nit:fi?i:;ia::%epnr:ei:tifadecf:;'rTj]i::SS:]Aj;istentaNu§fa|auin

structura Directiei Generale de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Salaj.
16.  Proiect de hotatdre privind ^mfiintarea  Centrului  de Abilitare  si Reabilitare Badacin

in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Salaj.
17.  Proiect de hotdrare pentru modificarea Hotdrdrii Consiliului Judetean Salaj ur.35 din

30  aprilie  2020  privind  aprobarea  Regulamentelor  de  organizare  Si  functionare  ale  serviciilor
sociale  fumizate  de  catre  Directia  Generals  de  Asistenta  Sociala  §i  Protectia  Copilului  Salaj
prim Complexul de Servicii Sociale Badacin.

18.  Proiect  de hotardre pentru modificarea Hotdrarii  Consiliului  Judetean  S5laj  lir.  107
din   23   iulie   2021   privind   actualizarea   Regulamentelor   de   organizare   §i   functionare   ale
serviciilor   sociale   fumizate   de   catre  Directia   Generals  de   Asistenta   Sociala   §i   Protectia
Copilului Salaj prin Complexul de Servicii Sociale Badacin.

19.  Diverse.

Art.   2.  Repartizarea  proiectelor  de  hotarare  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  incredinteaza  secretarul
general al judetului Si Directia juridica §i administra{ie locala,

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

PRESEDINTE,

Dinu Iancu -S5lajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


