
 

SECRETARUL GENERAL 

AL JUDEȚULUI                 Nr. 18.366  din 29.09.2021 

   

               ANUNȚ 

 

 Azi, 01.10.2021, ora 12.00, s-a procedat la afișarea pe site-ul Consiliului 
Județean Sălaj și la afișierul instituției, a următorului proiect de hotărâre: 
  
 Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a 
Județului Sălaj  
 
 Proiectul de hotărâre conține: 

1. Regulamentul serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate pe raza administrativ teritorială a Judeţului Sălaj; 

2.  Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane 
prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Judeţului Sălaj; 

3.  Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pe 
perioada 2022 – 2027 în județul Sălaj; 

4.  Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe 
raza administrativ teritorială a Judeţului Sălaj; 

5. Modelul Contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
UAT Județul Sălaj; 

6. Referatul de aprobare la  proiectul de hotărâre privind organizarea 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe 
raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj; 

7. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind organizarea 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe 
raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj 

 
 Notă:  În temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare 
de recomandare, până la data de 12.10.2021, ora 16.00, la adresa de e-mail 



compartiment_transport@cjsj.ro sau la sediul Consiliului Județean Sălaj, adresa 
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, loc. Zalău, jud. Sălaj. 
 Consiliul Județean Sălaj va organiza dezbaterea publica a proiectul de act 
normativ în condițiile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența 
decizională, în data de 15.10.2010, ora 10,00. 
 Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu: 
www.cjsj.ro/index.php/informatii-publice/transparenta-decizionala, precum și la 
sediul  Consiliului Județean Sălaj - Compartimentul transport. 
 Persoane de contact: Mike Kinga  - Noemi 
    Filip Carmen  - Garofița, telefon 0260 614120, int. 223 
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