
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA nr. It
din ,2 \ \u~~\UA~\~ ---ul20

privind convocarea Consiliului Judeţean Sălaj În şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având În vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art.182 alin.( 4) din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completări le ulterioare.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu completări le ulterioare,

DISPUN:
Art.1. Convocarea Consiliului Judeţean Sălaj În şedinţă ordinară pentru data de 27.01.2020,

ora 9:30, În sala de şedinţe "Sălaj", de la etajul 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, Înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Maghiu Marian Paul.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Sălaj.

3. Proiect hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C.
"Pază Obiective şi Intervenţie" S.R.L. Zalău.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al
judeţului Sălaj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare Între Judeţul Sălaj,
Universitatea Lorraine (Franţa) şi Universitatea Babeş-Bolyai pentru realizarea unor acţiuni În vederea
asigurării managementului sitului Complexul Arheologic Porolissum.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de Învăţământ special de stat care vor
funcţiona În judeţul Sălaj În anul şcolar 2020-2021.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru
anul 2019 stabilite prin Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Sălaj pentru perioada 2018-
2022.

8. Raport de activitate pe anul 2019, al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj;
9. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2020;
10. Diverse.

Art. 2. Repartizarea proiectelor de hotărâri pentru emiterea avizelor comisiilor de specialitate
se realizează prin Nota de repartizare semnată de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul
general al judeţului.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al
judeţului şi Direcţia juridică şi administraţie locală.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
Consilierii judeţeni;
Secretarul general al judeţului;
Direcţia juridică şi administraţie locală;
Dosarul şedinţei consiliului judeţean.

PREŞEDINTE, Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Tiberiu Mare
Cosmin-Radu Vlaicu


