Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2022
Numarul
Data
Obiectul proiectului de hotărâre a consiliului județean
proiectului
supunerii
de
spre
hotărâre
adoptare
1
28 ianuarie
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Dobrai Ferenc Cristian
2
28 ianuarie
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 110B: DN 1H – Șimleu Șilvaniei – Ilișua – Lompirt – DN 1F
– Șărmășag – Derșida – Bobota – Zalnoc – Camăr (DJ 108P), km 2+609 ÷ 41+658”
3
28 ianuarie
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”
4
28 ianuarie
stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar special, pe anul 2022
5
28 ianuarie
aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru
finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2022
6
28 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 2022
7
28 ianuarie
aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, şi estimări pentru anii 2023 - 2025
8
28 ianuarie
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi
Intervenţie” S.R.L. Zalău
9
28 ianuarie
aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021 stabilite
prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022
10
28 ianuarie
modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Sălaj
11
28 ianuarie
aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul
Sălaj în anul şcolar 2022-2023
12
28 ianuarie
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Mirșid şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Mirșid, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj
13
23 februarie depunerea jurământului de către un consilier județean supleant validat.
14
23 februarie completarea componenţei unei comisii de specialitate
a Consiliului Judeţean Sălaj
15
23 februarie aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile
alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean
16
23 februarie aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de
interes județean în domeniul asistenței sociale
17
23 februarie aprobarea modificării repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiţii finanțate
din împrumutul contractat în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 127 din 27.08.2021
18
23 februarie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022
19
23 februarie aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în
municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj
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aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul
Zalău, str. Kossuth nr.71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind darea
în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a unor
spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul
public al Judeţului Sălaj
achiziționarea unui imobil compus din construcție și teren situat în municipiul Zalău
aprobarea actualizării indicatorilor economici ai planului anual de evoluţie a tarifelor la
apă şi canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
raport cu activitățile desfășurate de către membrii autorității teritoriale de ordine
publică sălaj în anul 2021
plan strategic al autorității teritoriale de ordine publică sălaj pentru anul 2022
achiziționarea unui imobil compus din construcție și teren situat în municipiul Zalău
aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Școala Gimnazială nr. 1 Panic
pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul
Sălaj
aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes
județean pentru sport, tineret și recreative
aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes
județean pentru cultură
aprobarea 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”
aprobarea 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”
aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil compus din construcție și teren situat
în municipiul Zalău
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea
Consiliului Judeţean Sălaj
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 2021
modificarea numărului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul
preuniversitar special, pe anul 2022
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei
în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean
finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D
Valcău - Fizeș - Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870”
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
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subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022
completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29
decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de
către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău
retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil situat în orașul Cehu- Silvaniei, str. Gh. Pop
de Băsești nr. 4, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj
transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea
Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Orașului Cehu Silvaniei și în
administrarea Consiliului Local al Orașului Cehu Silvaniei
aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativteritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de
înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului,
pe anul 2022
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii
Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de
investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de
Urgență Zalău”
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, actualizat
aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul judeţului, pentru anul 2022
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în vederea finanțării prin
Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare,
extindere
și dotare Secție de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău”
aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la
secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj”
spre finanțare în cadrul PNRR
aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor
şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2022
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi
Intervenţie” S.R.L. Zalău
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de Istorie și Artă – Zalău
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”
aprobarea achiziţionării de către Spitalul Județean de Urgență Zalău de servicii juridice
de consultanță, asistenţă şi reprezentare în instanță
Raportul președintelui Consiliului Județean Sălaj cu privire la modul de îndeplinire a
hotărârilor Consiliului Judeţean Sălaj şi a atribuţiilor proprii în anul 2021
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aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 12+137” – faza DALI
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022
repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit
de interes județean pentru cultură”
repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit
de interes județean pentru sport, tineret și recreative”
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.179 din 26 noiembrie 2021 privind
organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe
raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Amenajare teren de sport și împrejmuire”
aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor imobile-terenuri aflate în domeniul
public al judeţului
darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Ecodes Sălaj” a
unui bun aflat în patrimoniul Judeţului Sălaj
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
darea în administrarea Comunei Șărmășag a unor suprafețe de teren din drumurile
județene, situate în intravilanul localităților componente, aflate în proprietatea publică
Județului Sălaj
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Închiderea Centrului de plasament Cehu
Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial IRIS și Casa de tip
familial DALIA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață
Independentă, în localitatea Cehu Silvaniei” și a cofinanțării necesare implementării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8,
Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 1 – Închiderea Centrului de plasament
Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Mirșid și CTF Var și a unui Centru de Zi
pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării necesare
implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 2 – Închiderea centrului de plasament
Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Someș Odorhei nr. 2 și CTF Inău” și a
cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu
servicii sociale
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 1 – Închiderea Centrului de plasament
Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial SILVANIA și
Casa de tip familial MĂGURA, precum și a unui Centru de zi pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia
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în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv
Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 2 – Închiderea Centrului de Plasament
Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial CIREȘARII,
în localitatea Șimleu-Silvaniei și Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna” și a
cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu
servicii sociale
rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe anul 2022
aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2022
aprobarea Planului Județean de Analiză și Acoperire a Riscurilor, actualizat
aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj
aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău
aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Zalău
repartizarea sumelor pentru finanțarea activităților de performanță desfășurate de
structurile sportive locale în anul competițional 2022-2023
trecerea imobilului având număr cadastral 69184-C4 din domeniul public în domeniul
privat al Județului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
trecerea imobilelor având număr cadastral 51936 – C4 și 51936 – C5 din domeniul
public în domeniul privat al Județului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și
demolării
trecerea imobilului având număr cadastral 70779-C1 din domeniul public în domeniul
privat al Județului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
modificarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Sălaj
achiziționarea unor imobile compuse din teren, situate în comuna Hereclean
aprobarea regulamentului privind condițiile de utilizare a parcării cu plată, situată în
Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.67
aprobarea proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“ și depunerea spre finanțare
în cadrul PNRR
aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor
şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2022
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac Almașu - Băbiu - Mesteacănu - DJ 108A, km 2+800 - 37+616”
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551“
modificarea bugetului Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de
pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea private a
persoanelor fizice sau juridice de drept privat”
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022
stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sălaj
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concesionarea prin licitație publică unui imobil, compus din construcţie şi teren aferent,
situat în oraşul Cehu Silvaniei, strada Dózsa György nr. 97/A, aflat în domeniul public al
Judeţului Sălaj
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind darea
în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a unor
spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public
al Judeţului Sălaj
aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj, Episcopia Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică, de Oradea și Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău pentru
organizarea și funcționarea Casei Memoriale Iuliu Maniu
aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor
sportive de drept privat de juniori, înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale,
constituite ca personae juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de
identitate sportivă
repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare ”Protecția monumentelor
istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea
private a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”
repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de
asociațiile județene pe ramură sportivă în anul competitional 2022-2023
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj
înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj
înfiinţarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare Bădăcin în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind
aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin
Complexul de Servicii Sociale Bădăcin
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 107 din 23 iulie 2021 privind
actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin
Complexul de Servicii Sociale Bădăcin
actualizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului
public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ –
teritorială a Județului Sălaj
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Punere în
siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea Rus”, aprobat
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru
realizarea obiectivului
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Punere în
siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S km 8+250, Loc. Șimișna”, aprobat pentru
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei
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reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea
obiectivului
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Punere în
siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630”, aprobat pentru finanțare prin
Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și
modernizare DJ 109: lim. jud. Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”,
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum
și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru
realizarea obiectivului
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ
109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare, aprobat pentru finanțare
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Consolidare pod
pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea Ileanda”, aprobat pentru finanțare prin Programul
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de
cheltuieli finanțate de la bugetul județului pentru realizarea obiectivului
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a actualizării indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și
consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) - Marin - Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 11+615”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul
județului pentru realizarea obiectivului

