
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIA  nr.
din           ©8

hEEZE

Uc£4 S 7-        2022

privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Salaj
in Sedinta extraordinar5

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:
-prevederile art.179  alin.  (3) coroborate cu cele ale art.182  alin.  (4) din O.U.G.

nr.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 de indata a Consiliului Judetean Salaj in Sedinta extraordinar5,
pentru data de  09.08.2022, ora 09:45, prim intermediul platformei Zoom, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect    de    hotarare    privind    actualizarea    documentatiei    de    atribuire    a
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane
prim curse regulate pe raza administrativ -teritoriala a Judetului Salaj .

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei  de  avizare  a lucrarilor de
interventii,  a  actualizarii  indicatorilor tehnico-economici  Si  a  devizului  general   pentru
obiectivul  de  investitii  „Punere  ^m  siguranta  pod  peste  raul  Some§,  pe  DJ   lo8S  kin
0+300, in localitatea Rus", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii
„Anghel  Saligny",  precum  Si  a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli  finantate de
la bugetul judeqului pentru realizarea obiectivului.

3. Proiect de  hotarate privind aprobarea documentatiei  de  avizare  a lucrdrilor de
interven!ii,  a  actualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  Si  a  devizului  general  pentru
obiectivul  de  investitii  „Punere  in  siguranta pod peste  Valea  Simisnei  pe  DJ  108S  kin
8+250,  Loc.  Simisna",  aprobat  pentru  finantare  prin  Programul  national  de  investitii
„Anghel  Saligny", precun Si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de
la bugetul judeqului pentru realizarea obiectivului.

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea documentatiei  de  avizare  a lucratilor de
interventii,  a  actualizarii  indicatorilor tehnico-economici  Si  a  devizului  general   pentru
obiectivul  de  investitii  „Punere  in  siguranta  pod  peste  raul  Somes,  pe  DJ  108E,  kin
I+630", aprobat pentru finantare prim Programul national de investitii „Anghel Saligny",
precum Si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul judeqului
pentru realizarea obiectivului.

5. Proiect  de hofarare privind aprobarea documentatiei  de  avizare  a lucririlor de



interventii,  a  actualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  Si  a  devizului  general  pentru
obiectivul de investitii „Reabilitare §i modernizare DJ 109: lim. jud. Cluj -Dragu -Hida
(DN  IG),  kin  31+976  -46+624",  aprobat pentru  finantare prim Programul national  de
investitii  ,Anghel  Saligny",  precum  Si  a  sumei  reprezentand  categoriile  de  cheltuieli
finantate de la bugetul judetului pentru realizarea obiectivului.

6. Proiect de  hotarare privind aprobarea documentatiei  de  avi2are  a lucririlor de
interventii,  a  actualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  Si  a  devizului  general  pentru
obiectivul  de  investitii  „Modemizare   DJ  109P:  lam  24+065  -27+590,  Camdr -limit5
judet Satu Mare,  aprobat pentru finantare prim Programul national de investitii „Anghel
Saligny", precum Si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul
judetului pentru realizarea obiectivului.

7. Proiect de  hotarare  privind aprobarea documentatiei  de  avizare  a lucrarilor de
interventii,  a  actualizarii  indicatorilor tehnico-economici  Si  a  devizului  general   pentru
obiectivul de investitii „Consolidare pod pe DJ  110C, kin 0+430, in localitatea Ileanda",
aprobat pentru finantare prim Programul national de investitii ,Anghel Saligny", precum
Si  a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli  finantate de  la bugetul jude!ului pentru
realizarea obiectivului.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei  de  avizare  a lucrdrilor de
interventii,  a  actualizarii  indicatorilor  tehnico-economici  Si  a  devizului  general  pentru
obiectivul de investitii „Reabilitare Si consolidare DJ  19lG: Crasna (DJ  108G) -Marin -
Valcau de Jos (DJ  19lD), kin 0+000 -11+615", aprobat pentru finantare prin Progranul
national  de  investitii  „Anghel  Saligny",  precum  Si  a  sumei  reprezentand  categoriile  de
cheltuieli finantate de la bugetul judeqului pentru realizarea obiectivului.

9. Diverse.

Art. 2. Repartizarea proiectului de hotarare 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 judeqului Si Directiajuridica §i administratie locals.

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

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Salajanu

Contrasemneaz5:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


