
Registru de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Sălaj adoptate în anul  2023 
Numarul 
proiectului 
de 
hotărâre 

Data supunerii 
spre adoptare 

Obiectul proiectului de hotărâre a consiliului județean 

1 27 ianuarie   acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" domnului Lazăr-
Octavian Cosma 

2 27 ianuarie   aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru 
finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2023 

3 27 ianuarie   constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul 
pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-
teritoriale, pe anul 2023 

4 27 ianuarie   modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 
privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la 
Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea 
promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 

5 27 ianuarie   actualizarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență 
Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020 

6 27 ianuarie   modificarea  Hotărârii  Consiliului  Județean  nr. 133 din 26  septembrie 2018 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E: limită 
județul Cluj-Fodora-Rus-Buzaș-Lozna-DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000-62+782” și a 
cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 

7 27 ianuarie   aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordinate Consiliului judeţean, pe anul 2023, şi estimări pentru anii 2024 - 2026 

8 27 ianuarie   aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău 

9 27 ianuarie   aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2022 stabilite 
prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-
2022 

10 27 ianuarie   desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte din 
Comitetul  pentru  accelerarea  procesului de dezinstituționalizare  şi de  prevenire a 
instituționalizării la nivelul județului Sălaj 

11 27 ianuarie   desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte din 
Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj 

12 27 ianuarie   aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în 
judeţul Sălaj în anul şcolar 2023-2024 

13 27 ianuarie   aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj 
14 27 ianuarie   aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 
15 27 ianuarie   aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile 

alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean 
16 27 ianuarie   prelungirea duratei de închiriere a unor spații din imobilul situate în municipiul 

Zalău, str. Unirii nr. 7, aparţinând domeniului public al Judeţului Sălaj 
17 27 ianuarie   aprobarea Acordului de parteneriat realizarea proiectului de dezvoltare și 

administrare a unui ”Cloud regional în regiunea de Nord – Vest”, finanțat prin 
Programul Operațional Nord – Vest 2021-2027 

18 24 februarie acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ" domnului Ioan – 
Aurel Pop 

19 24 februarie actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de 



Urgență Zalău” 
20 24 februarie aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție 

aferente proiectului „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea 
Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr.10”, finanțat prin PNRR 

21 24 februarie actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: lim. jud. 
Cluj – Bogdana, km: 7+400 – 19+000” 

22 24 februarie aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
”Reabilitare termică şi reparaţii conexe Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Jibou” din 
cadrul Complexului de Servicii Sociale nr. 2 Jibou aflat în structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj 

23 24 februarie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023 

24 24 februarie aprobarea depunerii proiectului ”HUB - Habitate Utile în Bibliotecile din județul 
Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR 

25 24 februarie aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 
din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR și a Acordului de Parteneriat 

26 24 februarie aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, a 
proiectului „Dotarea secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău 
cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening” 
spre finanțare în cadrul PNRR 

27 24 februarie aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă în anul 2023, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit 
de interes județean în domeniul asistenței sociale 

28 24 februarie aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes 
județean pentru cultură 

29 24 februarie aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes 
județean pentru tineret, sport și recreative 

30 24 februarie trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în 
vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 

31 24 februarie aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, aparținând domeniului public al 
Județului Sălaj 

32 24 februarie dezlipirea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj 
33 24 februarie darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sălaj a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Sălaj 
34 24 februarie aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil 
35 24 februarie aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 
36 24 februarie aprobarea statului de funcţii al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj 
37 24 februarie ajustarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al Județului Sălaj 
38 09 martie aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil 
39 30 martie aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al 

judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a 
situaţiilor financiare anuale, pe anul 2022 

40 30 martie aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție 
aferente proiectului "Extinderea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean 
de Urgență Zalău, în imobilul situat în Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13", 
finanțat prin PNRR 

41 30 martie actualizarea bugetului proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330" 



42 30 martie actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108D: Crişeni 
(DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693" 

43 30 martie aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
"Împrejmuire și acces la Complexul sportiv și de agrement multifuncțional" 

44 30 martie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023 

45 30 martie dezlipirea imobilului înscris în CF nr.54732 Șimleu Silvaniei, aflat în domeniul public 
al Judeţului Sălaj 

46 30 martie retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj asupra unui imobil situat în municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr.12, 
aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj 

47 30 martie aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 
48 30 martie stabilirea componenței nominale a Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judeţului Sălaj și 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia 

49 30 martie aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul judeţului, pentru anul 2023 

50 12 aprilie aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea realizării proiectului ”Legătura 
Jibou - Românași” 

51 27 aprilie aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 
2023 

52 27 aprilie aprobarea utilizării sumelor din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea 
secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2023 

53 27 aprilie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023 

54 27 aprilie aprobarea Programului de finanțare "Protecția monumentelor istorice, de pe raza 
administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a 
persoanelor fizice sau juridice de drept privat" 

55 27 aprilie aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj 
56 27 aprilie aprobarea statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj 
57 27 aprilie darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sălaj a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Sălaj 
58 27 aprilie trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea 

Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Orașului Șimleu Silvaniei şi 
administrarea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei 

59 27 aprilie actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
"Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj" 

60 27 aprilie stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Sălaj 

61 27 aprilie stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Sălaj 

62 27 aprilie stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene de 
evidență a Persoanelor Sălaj 

63 27 aprilie aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 
64 08 mai aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu 

prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului 

 


