
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

din
nr.     19G

Q_i E=              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 §i 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   §edinta   ordinara   pentru   data   de
30.09.2022,   ora   09:00,   in   sala   de   Sedinte   „Dialoguri   Europene",   situata   la   etajul   I,   cu
urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

I.  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 privind rectificarea bugetului de venituri  Si cheltuieli pe anul 2022
al  S.C.  „Paza Obiective §i Interventie" S.R.L. Zalau.

3.  Proiect   de   hotarare   privind   actualizarea   valorii   totale   a   proiectului   „Restaurare
ansamblu Castel Beldy" depus spre finantare in cadrul PNRR.

4.  Proiect  de  hotdrare  privind  aprobarea  devizului  general  rezultat  din  contractul  de
executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Punere ?n siguranta pod peste raul Somes, pe DJ
lo8E,  kin   1+630",   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.

5.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  devizului  general  rezultat  din  contractul  de
execu!ie lucrari pentru obiectivul de investitii „Punere in siguranta pod peste raul Somes, pe DJ
lo8S  kin  0+300,  in  localitatea  Rus",  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  devizului  general  rezultat  din  contractul  de
executie lucrari pentru obiectivul de  investitii „Punere in siguranta pod peste Valea Simisnei pe
DJ   108S   kin   8+250,   Loc.   Simisna",   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  hotdrare  privind  aprobarea  devizului  general  rezultat  din  contractul  de



executie  lucrari  pentru  obiectivul  de  investitii  „Consolidare  pod  pe  DJ   I 10C,  kin  0+430,  in
localitatea  Ileanda",    aprobat  pentru  finantare  prin  Programul  national  de  investitii  „Anghel
Saligny",  precum  Si  a  sumei  reprezentand  categoriile  de  cheltuieli  finantate  de  la  bugetul
judetului pentru realizarea obiectivului.

8.  Proiect  de  hotarare  privind  actualizarea  principalilor  indicatori  tehnico  -  economici
pentru  obiectivul  de  investitie  „Modemizare  DJ  108T  sector:  lim.  Judet  Maramures  -Cehu
Silvaniei, kin 8+544 -kin 9+677, Judequl S5laj".

9.  Proiect de hotarare pentru modificarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale
de Ordine Publica Salaj.

10.  Proiect   de   hotarare   privind   aprobarea   organigramei   Si   statului   de   functii   ale
Spitalului Judetean de Urgenta Zalau.

11.  Project 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 Judetului Salaj.

12.  Proiect  de  hotarare  privind  solicitarea  trecerii  unui  imobil  din  domeniul  public  al
Comunei  Valcau  de  Jos  Si  administrarea  Consiliului  Local  al  Comunei  Valcau  de  Jos,  in
domeniul public al Judetului Salaj  5i administrarea Consiliului Judetean Salaj.

13.  Proiect  de  hot5rare  privind  actualizarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici
pentru obiectivul  de  investitii „Amenajare  accese §i  elemente de scurgere a apelor pe DJ  lo9E:
lim. jud. Cluj -Fodora -Rus, kin  17+000 -28+320".

14.  Proiect   de   hotdrare   privind   aprobarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici
finali pentru obiectivul  de investitie "Lucrari de interventie (Reabilitare), DJ109: Lim jud.  Cluj-
Dragu, pe portiunea de drum intre kin 31 +976- 32+610".

15.  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 judeqului Si Directia juridica Si administratie locala.
Art.   4. Prezenta dispozitie se comunica cu:
-     Consilieriijudeteni;
-     Secretarul general aljudetului;
-     Directiajuridica si administratie locala;
-     Dosarul sedintei consiliuluijudetean.

PRESEDINTE,

Dinu lancu -Sal5janu

Contrasemneaz5:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


