
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

din     I+cF€
DISPOZITIA  nr. 52.

|\Q&\r=    2022
privind convocarea Consiliului Judetean Salaj

in Sedinta ordinara

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand ?n vedere:
-  prevederile   art.   179   alin.   (2)   lit.a)   coroborate   cu  cele   ale   art.   182   alin.   (4)   din   O.U.G.

nr.57/2i:9tepi£:££:]dacft?i;!aad]Tn!.{i;tr,::.£V6)CE£:°8i:I:::]#£d:°umr::enttaar£:e8[j%jr°naur:Linr.57/2oigprivind

Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Convocarea Consiliului Judetean Salaj in Sedinta ordinara pentru data de 23.02.2022, ora
09:00, ?n sala de Sedinte „Dialoguri Europene", situata la etajul I, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Depunerea juramantului de catre un consilierjudetean supleant validat.
2.  Proiect   de   hotarare   privind   completarea   componentei   unei   comisii   de   specialitate   a

Consiliului Judetean Salaj.
3.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Programului  anual  propriu  pentru  acordarea  de

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

4.  Proiect   de   hotarare   privind   aprobarea   Ghidului   solicitantului   ?n   vederea   atribuirii
contractelor  de  finantare  nerambursabil5  ?n  anul  2022,  din  bugetul  Judetului  Salaj,  pentru  activitati
nonprofit de interes judetean in domeniul asistentei sociale.

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii repartizarii sumelor alocate obiectivelor
de  investitii  finantate  din  imprumutul  contractat  in  baza  Hotararii  Consiliului  Judetean  nr.   127  din
27.08.2021.

6.  Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea bugetului  propriu  al judetului  Si  al  institutiilor  Si
serviciilor publice subordonate Consiliului judetean, pe anul 2022.

7.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  prelungirii  duratei  de  inchiriere  a  unor  spatii  din
imobilul situat in municipiul Zalau, str. Salcamilor nr.1, aflat in domeniul public al Judetului Salaj.

8.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  prelungirii  duratei  de  inchiriere  a  unor  spatii  din
imobilul situat in municipiul Zalau, str. Kossuth nr.71, aflat in  domeniul public al Judetului S5laj.

9.  Proiect  de  hotarare  pentru  completarea  Hotararii  Consiliului  Judetean  nr.   132    din  28
octombrie 2019 privind  darea ?n administrarea Centrului  Scolar pentru Educatie lncluziva „Speranta"
Zalau,  a  unor  spatii  din  imobilul  situat  in  municipiul  Zalau,  str.  Salcamilor  nr.I,  aflat  in  domeniul

public al Judetului Salaj.
10.   Proiect  de  hotarare  privind  achizitionarea  unui  imobil  compus  din  constructie  Si  teren

situat in municipiul Zalau.
11.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  actualizarii  indicatorilor  economici  ai  planului

anual  de  evolutie  a tarifelor  la apa  Si  canalizare  Si  a cofinantarii  investitiilor ?n  "Proiectul regional  de



dezvoltare a infrastructurii de ap5 Si apa uzata din judetele Cluj Si Salaj, in perioada 2014-2020".
12.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  organigramei  Si  statului  de  functii  ale  Spitalului

Judetean de Urgenta Zalau.
13. Raport de activitate pe anul 2021, al Autorit5tii Teritoriale de Ordine Publica Salaj.
14. Planul strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica S5laj pentru anul 2022.
15.   Diverse.

Art.  2.  Repartizarea proiectelor de hotarare pentru  emiterea avizului  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  ?ndeplinire  a prezentei  dispozitii  se  ?ncredinteaza  secretarul  general  al
judetului Si Directia juridic5 §i administratie locala.

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

PRESEDINTE,

Dinu Iancu - Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


