
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRHSEDINTE

I]IspozlTIA nr. fr
din      ill   M^fa~``F_                      2o22

privind convocarea Consi]iului Judetean Salaj
fn Sedinta ordinara

Presedintele  Consiliului  Judctean  Salaj;
Avand ?n 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.(I)   lit.   b)  din   Ordonanta  dc  urgenta  a  Guvernului   nr.   57/2019  privind

Codul  administrativ,  cu  modificarile  Si  completarile  ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Convocarea Consiliului  Judetean  Salaj  ?n  Sedinta ordinara pentru data de 30.03.2022, ora
09:00, fn sala de Sedinte „Diflloguri  Europene", situata la etajul  I, cu urmatoarea:

ORDINI] DE ZI:

1.   Proiect   dc   hotarare   privind   aprobarea   contului   de   ?ncheiere   al   exercitiului   bugetar
aferent   bugetului   propriu   al  judetului,   al   institutiilor   §i   serviciilor   publice   subordonate   Consiliului

judetean  Si  a situatiilor financiarc anuale,  pe anul  2021.
2.  Proiect  dc   hotarare   privind   modificarea  numarului   burselor  de  ajutor  social   pentru

elevii  din ?nv5tamantul  prcuniversitar special,  pe anul  2022.
3.  Proiect de  hotarare  privind  aprobarea contractarii  unei  finantari  rambursabile  inteme ?n

valoare   de   65.000.000   lei   ?n   vedcrea   asigurarii   corinantarii   Si   prefinantarii   proiectelor   de   interes

judetean finantate din  fonduri  nerambursabile de  la Uniunea Europeana.
4.   Proiect   di`    hotarare   privind   actualizarea   principalilor   indicatori   tehnico-economici

pentru  obiectivul  de  investitic .`l'unere ln  siguranta sectoarele de drum  afectate de alunecati de teren pe
DJ  191 D  Valcau  -Fizes -  Sag, ?ntre  kin  10+800 +  kin  14+870".

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

6.   Proiect de  hotarare  pentru  completarea Anexei  nr.  2  la  Hotardrea Consiliului  Judetean
S5laj  nr.  185  din  29  decembrie  2021  privind  aprobarea tarifelor pentru  serviciile delegate  practicate de
catre  S.C.  „Paza Obiective  Si  lnterventie"  S.R.L.  Zalau.

7.   Proiect   dc   liotarare   privind   retragerea   dreptului   de   administrare   conferit   Directiei
Generale  de  Asistenta  Sociala  Si   Protcctia  Copilului  Salaj,  asupra  unui  imobil  situat  ?n  orasul  Cehu-
Silvaniei,  str.  Gh.  Pop de  I}asesti  nr.  4,  aflat in  domeniul  public al  Judetului  Salaj.

8.   Proiect  de  hotarare  privind  transmiterea  unui  imobil  din  domeniul  public  al  Judetului
Salaj  Si  administrarea  Consiliului  Judetean  Salaj,  ?n  domeniul  public  al  Orasului  Cehu  Silvaniei  Si  ?n
administrarea Consiliului  I,ocal  al  Orasului  Cehu  Silvaniei.

9.   Proiect de  hotarare  privind  aprobarea acordului  de  asociere ?ntre Judetul  Salaj  Si  unele
unitati   administrativ-teritoriale   din  judctul   Salaj   pentru   organizarea   Si   coordonarea   activitatilor  de
?nregistrare a circulatiei  ruticre  pc drumurile judetene,  atlate Tn  patrimoniul judetului,  pe anul 2022.

10.   Proiect dc  hotararc  privind  aprobarea statului  de  functii  al  aparatului  de specialitate al



Consiliului  Judetean  Salaj.
11.   Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  numarului  de  posturi,  organigramei  Si  statului

de functii  ale  Bibliotecii  Judctcnc „Ioiiita  Scipiolie  Badescu"  Salaj.
12.   Proiect de  liot5rare  privind  aprobarea organigramei  Si  statului  de  functii  ale Spitalului

Judetean de  Urgenta Zalau.
13.   Project de  hotarare  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  finali

pentru  obiectivul  de  invcslitie  "Amcnajare  parcare  Si  spatiu  dc agrement ?n  zona Spitalului  Judetean de
Urgenta Zalau".

14.   Proiect  de  hotararc  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  Si  functionare  al
Comisiei  de  Evaluare a Perst]anelor Adulte cu  Handicap Salaj, actualizat.

15.   Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Planului  de  actiune  privind  serviciile  sociale
administrate Si  finantate din  bugetul judetuliii,  pentru anul  2022.

16.   Diverse.

Art.  2.  Repartizarea  proicctelor  de  liotarare  pentru  emiterea  avizului  comisiilor  de  specialitate
se  realizeaza  prin  Nota  dc   reparti7,arc`  semnata  de   presedintele  consiliului  judetean   Si   de  secretarul

general  al judetului.
Art.  3.  Cu  ducerea  la  ?ndeplinirc  a  prezentei  dispozitii  se  ?ncredinteaza  secretarul  general  al

judetului  Si  Directiajuridica Si  administratie  locals.
Art.   4.  Prezenta dispozitie se comuiiica cu:
-       Consilieriijudc`teiii;

-       Secretarul  general  aljudetului;
-       Directiajuridica si  admitiistratie  locala;
-       Dosarul  sedintc`i  consiliuluijudetcan.

PRESEDINTI£,

Dinu Iancu -Salajanu

Contrasemneaza:
SI:CRliTARUL GENHRAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


