
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIA  nr.
\f]-t\uAQidinA 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.57/2919 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 28.01.2022, ora
09:00, in sala de Sedinte „Dialoguri Europene", situata la etajul I, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect  de  hotarare  privind  constatarea  incetarii  de  drept,  inainte  de  expirarea  duratei
normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Dobrai Ferenc Cristian.

2.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru
obiectivul  de  investitie  „Reabilitare  Si  modemizare  DJ  1108:  DN  IH  -Simleu  Silvaniei  -Ilisua  -
Lompirt -DN 1 F -Sarmasag -Dersida -Bobota -Zalnoc -Camar (DJ 108P), kin 2+609 + 41+658".

3.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru
obiectivul de investitii „Realizarea unui heliport pe corpul 8 din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Zalau„.

4.  Proiect de  hotatare privind  stabilirea numarului  Si  cuantumului  burselor  de  ajutor social
pentru elevii din invatamantul preuniversitar special, pe anul 2022.

5.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  utilizarii  partiale  a  sumelor  din  excedentul  anilor
precedenti pentru finantarea sectiunii de functionare Si dezvoltare in anul 2022.

6.  Proiect de hotarare privind constituirea fondului la dispozitia consiliului judetean din cota
de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia Si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
destinate finantarii drumurilor judetene Si comunale pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2022.

7.  Proiect  de  hot5rare  privind  aprobarea  bugetului  propriu  al judetului  Si  al  institutiilor  §i
serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2022, Si estimari pentru anii 2023-2025.

8.  Proiect de  hotarare privind  aprobarea bugetului  de  venituri  §i  cheltuieli  pe  anul  2022  al
S.C. „Paza Obiective Si Interventie" S.R.L. Zalau.

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind stadiul realizarii masurilor pentru
anul  2021  stabilite  prin  Planul  de  mentinere  a  calit5tii  aerului  in judetul  Salaj  pentru  perioada 2018-
2022.

10.  Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Salaj .

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de ?nvatamant special de stat care
vor functiona in judetul Salaj ?n anul Scolar 2022-2023.



12.  Proiect  de  hotarare  privind   solicitarea  trecerii   unui   imobil   din   domeniul  public  al
Comunei Mirsid §i administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, in domeniul public al Judetului
Salaj Si administrarea Consiliului Judetean Salaj.

13.   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 comunica cu:
-      Consilieriijudeteni;
-      Secretarul general al judetului;
-     Directiajuridic5 Si administratie locala;
-      Dosarul sedintei consiliului judetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Salajanu

Contrasemneaz5:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


