
l`Ţ8.DISPO_ZIŢIA  nr.
djm m  îEf i3Ru 4RIE     2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

privind convocarea Consi]iu]ui Judeţean Să]aj 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.
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Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Convocarea  Consiliului  Judeţean  Sălaj  în  şedinţa ordinară pentru data de  16.02.2021,
ora 14:00, în  sala de şedinţe „Dialoguri Europene", cu umătoarea

ORDINE DE ZI:

1. Depunerea jurământului de către un  consilier judeţean supleant validat.
2.  Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei

nomale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Bogya Annamăria.
3. Proiect   de   hotărâre   privind   completarea   componenţei   unei   comisii   de   specialitate   a

Consiliului Judeţean Sălaj.
4. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  unor  consilieri judeţeni  ca  membri  ai  Autorităţii

Teritoriale de Ordine Publică Sălaj.
5.ProiectdehotărâreprivinddesemnareareprezentantuluiConsiliuluijudeţeanînConsiliulde

administraţiealBiblioteciiJudeţene„IoniţăScipioneBădescu"Sălaj.
6.ProiectdehotărâreprivinddesemnareareprezentanţilorConsiliuluijudeţeanînConsiliulde

administraţiealCentruluideCulturăşiArtăalJudeţuluiSălaj.
7.ProiectdehotărâreprivinddesemnareareprezentanţilorConsiliuluijudeţeanînConsiliulde

administraţie al Muzeului Judeţean de lstorie şi Artă Zalău.
8.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  componenţei  nominale  a  Colegiului  director  al

DirecţieiGeneraledeAsistenţăSocialăşiProtecţiaCopiluluiSălaj.
9.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor consiliului judeţean în comisia de

evaluareaperfomanţelorprofesionaleindividualealesecretaruluigeneralaljudeţului.
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna

Lozna  pentru  realizarea  unor  lucrări  de  întreţinere  pe  drumul  judeţean  DJ   109  E,  km:38+900  -
43+600.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna



Almaşu  pentru  realizarea  unor  lucrări  de  întreţinere  pe  drumul judeţean  DJ  108  N,  km:29+350  -
37+640, Mesteacănu -Vânători(DJ los A).

12.  Proiect  de     hotărâre     privind  retragerea  dreptului   de  administrare  conferit  Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sălaj,  asupra unui  imobil  situat în oraşul  Cehu-
Silvaniei, str. Dozsa Gyorgy nr. 97, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.

13.  Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
a unor bunuri aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj.

14.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  componenţei  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a
teritoriului şi urbanism.

15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contractării  şi  derulării  de  servicii  j.uridice  de
asistenţă  şi  reprezentare  în  instanţă  de  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului Sălaj.

16.   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  secretaml  general  al
judeţului şi Direcţia juridică şi administraţie locală.

Art.  4. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-      Consilieriijudeţeni;
-      Secretarul general aljudeţului;
-     Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-     Dosarul şedinţei consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu - Să]ăjanu

Contrasemnează:
sECRETARUL GENEmL AL ŢUDEŢULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


