
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

D]SPoZ[T]A nr. LEL
din -T€:r3f).ufip{E       2022

privind convocarea Consiliului Judetean Salaj
in §edinta extraordinara

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.
fn  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.I.   Convocarea   Consiliului   Judetean   Salaj   ?n   Sedinta   extraordinar5,   pentru   data   de
28.02.2022, ora 09:00, ?n sala de Sedinte "Dialoguri Europene", situata la Etajul I,  cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.     Proiect de hot5rare privind achizitionarea unui  imobil compus din constructie Si teren situat
in municipiul Zalau.

2.  Proiect de  hotarare privind  aprobarea Acordului  de parteneriat intre Judetul  Salaj  Si  Scoala
Gimnaziala nr.  I  Panic pentru  inifierea unui  program  de  dezvoltare  a retelei  de parcuri  industriale in
Judetul Salaj.

3.  Proiect de hot5rare privind aprobarea Ghidului solicitantului in vederea atribuirii contractelor
de  finantare nerambursabila din  bugetul  Judetului  Salaj  pentru  activit5ti  nonprofit de  interes judetean
pentru sport, tineret Si recreative.

4.  Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantului in vederea atribuirii contractelor
de finantare nerambursabila din  bugetul  Judetului  Salaj  pentru  activitati  nonprofit de  interes judetean
pentru cultura.

5.  Proiect   de   hotarare   privind   aprobarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici   pentru
obiectivul  de investitie „Reabilitare, modemizare   Si   extindere pe   verticala   la   sectia   de recuperare
umana din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, jud. S5laj".

6.  Diverse.

Art. 2.  Repartizarea proiectelor de hotarare pentru emiterea avizului  comisiilor de  specialitate
se  realizeaz5  prin  Nota  de  repartizare  semnata  de  presedintele  consiliului  judetean  Si  de  secretarul
general al judetului.

Art.  3.  Cu  ducerea  la  ?ndeplinire  a prezentei  dispozitii  se  incredinteaz5  secretarul  general  al
judetului Si Directiajuridic5 Si administratie locala.

Art.  4. Prezenta dispozitie se comunica 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 V]aicu


