
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
  

HOTĂRÂREA nr.58  
din 28 aprilie 2021 

pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare  
și funcționare al Consiliului Județean Sălaj aprobat prin Hotărârea nr. 32 din 30 aprilie 2020  

 
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 6741 din 19.04.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 6742 din 19.04.2021 al Direcţiei Juridice și administrație locală; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile alin.(2) lit. c) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Articolul 32 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 32 din 30 
aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
Sălaj,  cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

,, (2) Caracterul public al şedinţelor consiliului judeţean se asigură prin: 
-  postarea proiectelor de hotărâri însoțite de instrumentele de prezentare şi de motivare a 

acestora, precum și a proceselor - verbale  ale  şedinţelor consiliului judeţean pe site-ul 
www.cjsj.ro/Monitorul oficial local/Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean 
Sălaj; 

- filmarea și transmisia live, prin grija autorității executive, a ședințelor consiliului județean; 
- posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în judeţ, de a asista la şedinţele 

consiliului  judeţean în care se dezbat probleme de interes pentru comunitățile din care provin, în 
condiţiile prezentului regulament.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 32 din 30 aprilie 
2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj, 
cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează: 
- preşedintele, vicepreşedinţii, administratorul public şi secretarul general al 

judeţului, consilierii judeţeni; 
- direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj. 
 Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- preşedintele Consiliului judeţean;  
- vicepreşedinţii Consiliului judeţean;  
- secretarul general al judeţului;  
- consilierii judeţeni; 
- direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Sălaj. 

    
 
        PREŞEDINTE,                                                             Contrasemnează: 
                                                                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
   Dinu Iancu - Sălăjanu                                      
                                                                                     Cosmin-Radu Vlaicu  


