
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

poz[T]A nr. E
PT \t            2020

privind convocarea Consiliului Judetean Salaj in Sedinta ordinara

Presedintele Consiliului  Judetean  S5laj;
Avand  ?n  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 completarile ulterioare.
in  temeiul  art.196  alin.  (I)  lit.  b)  din  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  nr.  57/2019  prjvind

Codul  administrativ,  cu  completarile  ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Convocarea  Consiliului  Judetean  Salaj  ?n  Sedinta  ordinara  pentru  data  de  31.03.2020,
ora 9:00, ?n  sala de §edinte  "Dialoguri  europene",  de  la etajul  I,  cu  urmatoarea

ORDINE DE ZI:

I.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  utilizarii  partiale  a  sumelor  din  excedentul  bugetului
local  al  anilor precedenti  pentru  finantarea sectiunii  de  dezvoltare in  anul  2020.

2.   Proiect  de  hotarare  privind   rectificarea  bugetului   propriu  al  judetului  Si   al   institutiilor  Si
serviciilor publice  subordonate Consiliului judetean,  pe  anul  2020.

3.  Proiect de  hotarare  pentru  modificarea anexei  nr.  2    la  Hotararea  Consiliului  Judetean  Salaj
nr.154  din  23  decembrie  2019  privind  aprobarea  num5rului  de  posturi,  organigramei  Si  statului  de
func[ii  ale aparatului  de specialitate al  Consiliului  Judetean  Salaj.

4.   Proiect   de   hotarare   privind   aprobarea   organigramei   Si   statului   de   functii   ale   Directiei
Generale de Asistenta  Sociala si  Protectia Copilului  Salaj.

5.  Project  de    hotarare  pentru  completarea  Hotararii  Consiliului  Judetean  S5laj  nr.104  din  30
august  20]9   privind   aprobarea   Regulamentelor  de  organizare   Si   functionare  ale  serviciilor  sociale
furnizate  de  catre  Directia  Generals  de  Asistenta  Sociala  Si  Protectia  Copilului  Salaj  prin  Complexul
de  Servicii  Sociale  nr.  I  Zalau,  cu  completarile  ulterioare.

6.   Proiect   de   hotarare   privind   aprobarea   organigramei   Si   statului   de   functii   ale   Spjtalului
Judetean de  Urgent5 Zal5u.

7.   Proiect   de   hotarare   privind   instituirea   unor   masuri   pelitru   derularea   Programului   anual

propriu   pentru   acordarea  de   finantari   nerambursabile  alocate  de   la  bugetul   Judetului   Salaj   pentru
activitati  nonprofit de  interes judetean.

8.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  acordului  de  asociere  ?ntre  Judetul  Salaj  Si  Comuiia
Chiesd   pentru   realizarea  unor   lucrari   de  ?ntretinere  Si   reparatii  pe  DJ   108   F`,  in   localitatea  Chiesd,
kin:24+900 -25+ loo si  kin:28+800 -29+200.

9.   Proiect   de   hotarare   privind   modificarea   Programului   judetean   de   transport   public   de

persoane  prim  curse  regulate.
10.   Raport  cu   privire   la   modul   de  ?ndeplinire   a   hotararilor  Consiliului  judetean   Salaj   Si   a

atributiilor proprii  ?n  anul  2019.

I I .Diverse.

Art.  2.  Repartizarea  proiectelor  de  hotarari  pentru  emiterea  avizelor  comisiilor  de  specialitate
se  realizeaza  prin  Nota  de  repartizare  semnata  de  presedintele  consiliului  judetean  Si  de  secretarul



general  al judetului.
Art.  3.  Cu  ducerea  la  tndeplinire  a  prezentei  dispozitii  se  incredinteaza  secretarul  general  al

judetului  Si  Directiajuridica  Si  administratie  locala.
Art. 4.  Prezenta dispozitie se comunica cu:
-       Consilieriijudeteni;
-       Secretarul  general  aljudetului;
-       Directiajuridica si  administratie  locala;
-       Dosarul  sedintei  consiliuluijudetean.

PRESHDINTE,

Tiberiu Mare

Contrasemneaza:
SHCRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


