
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

dînD[S&°Zo`giîLÎŢr.H2021
privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Să]aj

în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-prevederile  art.179  alin.  (3)  coroborate  cu  cele  ale  art.182  alin.  (4)  din  O.U.G.  nr.  57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
În  temeiul  art.196  alin.(1)  lit.  b)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Sălaj în şedinţa extraordinară pentru data de
09.04.2021, ora 09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene", situată la etajul 1, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni supleanţi validaţi.
2. Proiect   de   hotărâre   privind   completarea   componenţei   unor   comisii   de   specialitate   ale

Consiliului Judeţean Sălaj.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parţiale a sumelor din excedentul bugeţului
local al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi dezvoltare în anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de
6% din impozitul pe venit,  repartizarea acestuia şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanţării drumurilor judeţene şi comunale pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2021.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  propriu  al  judeţului  şi  al   instituţiilor  şi
serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021, şi estimări pentru anii 2022-2024.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021  al S.C.

„Pază Obiective şi lntervenţie" S.R.L. Zalău.
7. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  numărului  şi  cuantumului  burselor  de  ajutor  social

pentru elevii din învăţământul preuniversitar special, pe anul 2021.
8. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  prelungirii  duratei   de   finanţare  a  proiectelor  de

asistenţă  socială  derulate   de   către   unităţile  de  cult  şi/sau  entităţile  care  acordă  asistenţă  socială

persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj.
9.  Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea  Programului   anual   propriu   pentru   acordarea  de

finanţări  nerambursabile  alocate  de  la  bugetul  Judeţului  Sălaj  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes

judeţean.



10.  Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea   Ghidului    solicitantului   în   vederea   atribuirii
contractelor  de  finanţare  nerambursabilă în  anul  2021,  din  bugetul  Judeţului  Sălaj,    pentru  activităţi
nonprofit de interes judeţean în domeniul asistenţei sociale.

11.  Diverse.

Art. 2.  Repartizarea proiectelor de hotărâre pentru emiterea avizului 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 Direcţiajuridică şi administraţie locală.

Art.  4. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-      Consilieriijudeţeni;
-      Secretarul general al judeţului;
-     Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-      Dosarul şedinţei consiliuluijudeţean.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu - Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


