
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
PREŞEDINTE       
Nr. 9941 din 23.05.2023            

NOTĂ 
privind repartizarea spre analiză şi avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de 

hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
 pentru data de 30 mai 2023 ora 09:00      

Temei legal                
 art. 136 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
 art. 2 din Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Sălaj nr. 206 din 
23.05.2023 privind convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară,  
       

I. Comisia buget – finanţe şi patrimoniu:         
   

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj” (punctul 1 
din ordinea de zi). 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023 (punctul 2 
din ordinea de zi). 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2023 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău(punctul 3 din ordinea de zi). 

4. Proiect de hotărâre privind 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” (punctul 4 din ordinea de zi). 

5. Proiect de hotărâre privind 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” (punctul 5 
din ordinea de zi). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Sălaj, 
și unitățile administrativ - teritoriale din județul Sălaj, în vederea implementării, în 
parteneriat, a proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor 
informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Sălaj, dezvoltate și găzduite prin 
sistemul Cloud Regional Nord-Vest” (punctul 6 din ordinea de zi) 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Județul 
Sălaj și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării, în colaborare, a 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” (punctul 9 din ordinea de zi). 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, 
aparținând domeniului public al Județului Sălaj (punctul 12 din ordinea de zi). 

9. Proiect de hotărâre  privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public 
al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj (punctul 13 din ordinea de zi). 

 



II. Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Sălaj, 
și unitățile administrativ - teritoriale din județul Sălaj, în vederea implementării, în 
parteneriat, a proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor 
informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Sălaj, dezvoltate și găzduite prin 
sistemul Cloud Regional Nord-Vest” (punctul 6 din ordinea de zi). 

2. Proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale a Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj (punctul 7 din ordinea de zi). 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj (punctul 8 din 
ordinea de zi). 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Județul 
Sălaj și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării, în colaborare, a 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” (punctul 9 din ordinea de zi). 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj (punctul 10 din ordinea de zi). 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău (punctul 11 din ordinea de zi). 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, 
aparținând domeniului public al Județului Sălaj (punctul 12 din ordinea de zi). 

8. Proiect de hotărâre  privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public 
al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj (punctul 13 din ordinea de zi). 

 
  
III. Comisia servicii publice, agricultură, mediu, turism: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2023 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău(punctul 3 din ordinea de zi). 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Sălaj, 

și unitățile administrativ - teritoriale din județul Sălaj, în vederea implementării, în 
parteneriat, a proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor 
informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Sălaj, dezvoltate și găzduite prin 
sistemul Cloud Regional Nord-Vest” (punctul 6 din ordinea de zi). 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Județul 
Sălaj și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării, în colaborare, a 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” (punctul 9 din ordinea de zi). 

 
IV. Comisia învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi tineret: 
1. Proiect de hotărâre privind 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” (punctul 4 din ordinea de zi). 

2. Proiect de hotărâre privind 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” (punctul 5 
din ordinea de zi). 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Sălaj, 
și unitățile administrativ - teritoriale din județul Sălaj, în vederea implementării, în 
parteneriat, a proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor 
informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Sălaj, dezvoltate și găzduite prin 
sistemul Cloud Regional Nord-Vest” (punctul 6 din ordinea de zi). 

4. Proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale a Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj (punctul 7 din ordinea de zi). 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj (punctul 8 din 
ordinea de zi). 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Județul 
Sălaj și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării, în colaborare, a 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” (punctul 9 din ordinea de zi). 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău (punctul 11 din ordinea de zi). 

 
V. Comisia dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi monumente: 

 
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj” (punctul 1 
din ordinea de zi). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Sălaj, 
și unitățile administrativ - teritoriale din județul Sălaj, în vederea implementării, în 
parteneriat, a proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor 
informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Sălaj, dezvoltate și găzduite prin 
sistemul Cloud Regional Nord-Vest” (punctul 6 din ordinea de zi). 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, 
aparținând domeniului public al Județului Sălaj (punctul 12 din ordinea de zi). 
 
        Pentru proiectele de hotărâri care fac obiectul de analiză şi avizare a mai multor 
comisii de specialitate, se va întocmi un raport de avizare comun. 
 
       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
    Dinu Iancu - Sălăjanu                             Dr. Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DJAL/SJCPȘPA/Buhățel Anca Raluca/2 exemplare 


