
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

diIn
DISPOZITIA  nr.  2/3

/      c>c,'r6J~Ii3A!,`t=~                    2022

privind convocarea Consiliului Judetean Salaj
in Sedinta ordinara

Presedintele Consiliului Judetean S5laj ;
Avand in vedere:
-prevederile  art.  179  alin.  (2)  lit.a)  coroborate  cu  cele  ale  art.  182  alin.  (4)  din O.U.G.

nr.5 7/2^019 privind Codul administrativ, cu modificarile Si completatile 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   fn   Sedinta   ordinara   pentru   data   de
28.10.2022,   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  jude!ului  Si  al   institutiilor  §i  serviciilor  publice  subordonate  Consiliului  judetean,   la  30
septembrie 2022;

2.  Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  numamlui  §i  cuantumului  burselor  de  ajutor
social pentru elevii din invatamantul preuniversitar special, pe anul Scolar 2022-2023;

3.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Si al  institutiilor
Si serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2022;

4.  Proiect   de   hotirare   privind   incheierea  protocolului   de   colaborare   cu   Ministeml
Apararii Nationale, pentru punerea la dispozitie,  cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor in format
digital, pentru intreg teritoriul administrativ al judetului Salaj ;

5.  Proiect de hotatare privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Salaj;

6.  Project  de  hotarate  privind  aprobarea  statului  de  functii  al  Spitalului  Judetean  de
Urgenta Zalau;

7.  Proiect  de  hotatare  privind  aprobarea  inchirierii,  prim  licitatie  publica,  a  unor  spatii
din  imobilul   situat  in  municipiul  Zalau,   strada  Kossuth  ur.71,   aflat  ?n  domeniul  public  al

judetului;
8.  Proiect  de  hotarare  privind  darea  in  administrarea  Directiei  Generale  de  Asistenta

Sociala  Si  Protectia  Copilului  Salaj  a  unor  bunuri  aflate  in  proprietatea  publica  a  Judetului
Salaj;

9.  Proiect   de   hotarare  privind   darea  in   folosinta  gratuita  Asociatiei   de  Dezvoltare
lntercomunitara  "Tara  Silvaniei"  a  unor  spatii  din  imobilul  situat  in  municipiul  Zalau,  str.



Unirii nr.7, apartinand domeniul public al Jude!ului Salaj;
10.       Proiect  de  hotarare  privind  darea  in  folosinta  gratuita  Asociatiei  Nationale  a

Surzilor din Romania-Filiala Zalau,  a unor spatii  din  imobilul   situat in  municipiul  Zalau,  str.
Avram Iancu nr.29, aflat in domeniul public al Judetului Salaj;

11.  Proiect  de  hotirare privind  aprobarea inchirierii,  prin  licitatie publica,  a unor  spatii
din  imobilul  situat in  municipiul  Zalau,  Piata  1  Decembrie  1918  nr.  2,  apartinind  domeniului
privat al Judetului Salaj;

12.  Proiect  de  hotirare  privind  stabilirea  regimului  juridic  pentru  un  imobil  situat  ln
municipiul Zalau, str.  Salcamilor nr.1, aflat in domeniul public al Judetului Salaj;

13.  Proiect  de  hotarare  privind  solicitarea  trecerii  unui  imobil  din  domeniul  public  al
Orasului  Jibou  §i  administrarea  Consiliului  Local  al  Orasului  Jibou,  in  domeniul  public  al
Judetului Salaj Si administrarea Consiliului Judetean Salaj;

14.  Diverse.

Art.   2.  Repartizarea  proiectelor  de  hotarare  pentm  emiterea  avizului  comisiilor  de
specialitate  se realizeaza prim Nota de repartizare  semnata de pre§edintele  consiliului judetean
Si de secretarul general al judetrylui.

Art.  3.   Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei   dispozitii   se  incredinteaz5  secretarul
general al judeqului Si Directia juridica Si administratie locals.

Art.  4. Prezenta dispozitie se comunic5 cu:
-     Consilieriijudeteni;
-     Secretarul general al judetului;
-     Directiajuridica si administratie local5;
-     Dosarul sedintei consiliului judetean.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu -Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


