
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL SĂLAJ    
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 
  

HOTĂRÂREA Nr. 49 
din 30 iunie 2020   

privind aprobarea Monografiei economico-militară  
a Județului Sălaj – ediția 2020 

  
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr.  8325 din 17.06.2020 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
 raportul de specialitate nr. 8326 din 17.06.2020 al Direcţiei juridice şi administraţie 

locală; 
 art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 art. 47 lit. f) din Legea nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată; 
 Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 5, 6, 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor 
secrete de serviciu; 

 prevederile art. 4 alin. (1)  din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1174 din 25 noiembrie 2011 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei 
economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti; 

 prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Monografia economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2020, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul general al 
judeţului. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Centrul Militar Județean Sălaj; 
 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Sălaj; 
 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale; 
 Secretarul General al Judeţului Sălaj. 

 
    PREŞEDINTE,                       Contrasemnează: 

                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,  

     Tiberiu Marc                                   Cosmin-Radu Vlaicu 


