
Registru de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Sălaj adoptate în anul  2020 

Numarul 
hotărârii 

Data adoptării Obiectul hotărârii consiliului județean 

1 27 ianuarie constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier judeţean al domnului Maghiu Marian Paul 

2 27 ianuarie modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj 

3 27 ianuarie aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău 

4 27 ianuarie modificarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj 

5 27 ianuarie aprobarea Acordului de cooperare între Județul Sălaj, Universitatea Lorraine (Franța) și 
Universitatea Babeș-Bolyai pentru realizarea unor acțiuni în vederea asigurării 
managementului sitului Complexul Arheologic Porolissum 

6 27 ianuarie aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul 
Sălaj în anul şcolar 2020-2021 

7 27 ianuarie aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2019 stabilite prin 
Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022 

8 17 februarie validarea mandatului unui consilier judeţean 

9 17 februarie completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj 

10 17 februarie aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020 

11 17 februarie constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul pe 
venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, 
pe anul 2020 

12 17 februarie aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020, şi estimări pentru anii 2021-2023. 

13 17 februarie aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău 

14 17 februarie aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Sălaj 

15 17 februarie aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean 

16 17 februarie aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă în anul 2020 din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de 
interes județean în domeniul asistenței sociale 

17 17 februarie aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean 
pentru sport, tineret și recreative 

18 17 februarie trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului 
Judeţean Sălaj în domeniul public al Oraşului Jibou şi administrarea Consiliului Local Jibou 

19 17 februarie aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul Consiliului Județean Sălaj, pentru anul 2020 

20 31 martie aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020 

21 31 martie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 
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22 31 martie modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 
2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj 

23 31 martie aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sălaj 

24 31 martie completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 104 din 30 august 2019 privind 
aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate 
de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj prin Complexul 
de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, cu completările ulterioare 

25 31 martie aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 

26 31 martie instituirea unor măsuri pentru derularea Programului anual propriu pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit 
de interes județean 

27 31 martie aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru realizarea 
unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:24+900 – 
25+100 si km:28+800 – 29+200 

28 31 martie modificarea Programului judeţean de transport de persoane prin curse regulate 

29 30 aprilie aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al 
judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a 
situaţiilor financiare anuale, pe anul 2019 

30 30 aprilie aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2020 

31 30 aprilie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

32 30 aprilie aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj 

33 30 aprilie stabilirea unor măsuri de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului 
Sălaj 

34 30 aprilie aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare al aparatului propriu și al 
serviciilor sociale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Sălaj și actualizarea structurii serviciilor sociale furnizate 

35 30 aprilie aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate 
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul 
de Servicii Sociale Bădăcin 

36 30 aprilie aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat de 
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Centrul de 
Îngrijire și Asistență Boghiș 

37 30 aprilie aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate 
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul 
de Servicii Sociale Crasna 

38 30 aprilie aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate 
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul 
de Servicii Sociale nr.2 Jibou 

39 29 mai rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

40 29 mai modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 
2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj 
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41 29 mai aprobarea valorii totale a proiectului ”Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” 
finanțat prin POCA 2014-2020 și cheltuielilor aferente derulării activităților acestuia 

42 29 mai aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea Festivalului Internațional de Filme 
de Foarte Scurt Metraj - Très Court 2020 

43 15 iunie aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare în anul 2020 

44 30 iunie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

45 30 iunie rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău 

46 30 iunie repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de 
structurile sportive locale în anul competiţional 2020-2021 

47 30 iunie modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.32 din 30 martie 2020 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj 

48 30 iunie aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat 

49 30 iunie aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2020 

50 30 iunie aprobarea Acordului pentru consolidarea relațiilor de cooperare interinstituțională între 
Județul Sălaj și structuri asociative ale mediului de afaceri 

51 30 iunie aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
“Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D” 
Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870 

52 30 iunie modificarea Hotărârii nr. 26 din 31 martie 2020 privind instituirea unor măsuri pentru 
derularea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean 

53 30 iunie aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii 
Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj 

54 27 iulie aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2020 

55 27 iulie aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana – Buciumi - Agrij – 
Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 – 39+551“ 

56 27 iulie aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii 

57 27 iulie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

58 27 iulie modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj 

59 27 iulie dezlipirea unui imobil din domeniul public al judeţului 

60 27 iulie aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gârbou pentru realizarea 
unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km: 26+555 
– 31+669 

61 27 iulie aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj și Comuna Șărmășag pentru realizarea 
unor lucrări de întreţinere şi reparaţii în regim de urgenţă pe DJ 110B, km:19+891 – 
20+121 

62 27 iulie aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Zalha pentru realizarea 
unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km:21+070 
– 26+555 

63 27 iulie stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor spaţii aflate în proprietatea publică a 
Judeţului Sălaj, situate în municipiul Zalău, Aleea Torentului, bl.T3-5 
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64 27 iulie modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 25 din 31 martie 2020 privind 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 

65 06 august aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Zalău” 

66 06 august aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, 
inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere” 

67 06 august aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Amenajare/sistematizare curte posterioară la Spitalul Județean de Urgență Zalău” 

68 06 august rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

69 28 august aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Punere în siguranță podeț pe DJ 110 km 18+823” 

70 28 august rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

71 28 august modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.60 din 27 iulie 2020 privind aprobarea 
acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gârbou pentru realizarea unor lucrări 
de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km: 26+555 – 31+669 

72 28 august trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului 
Judeţean Sălaj în domeniul public al Comunei Cristolț şi administrarea Consiliului Local 
Cristolț 

73 28 august aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din 
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2020-2021 

74 28 august modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 
2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj 

75 28 august aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 

76 28 august aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Zalău 

77 28 august promovarea spre finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a 
proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” 

78 10 septembrie aprobarea memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivel 
județean a proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” 

79 10 septembrie aprobarea proiectului „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare 
pentru tratarea pacienților cu COVID 19” 

80 18 septembrie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

81 18 septembrie rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău 

82 18 septembrie modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.105 privind aprobarea 
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de 
Servicii Sociale nr.2 Zalău 

83 18 septembrie modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 75 din 28 august 2020 privind 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 
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84 18 septembrie aprobarea acordurilor de parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și 
Județul Sălaj pentru realizarea proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul 
Meseșului” şi a proiectului “Restaurare ansamblu Castel Beldy” în cadrul Programului 
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 

85 13 octombrie aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2020 

86 13 octombrie aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea 
secţiunii de funcţionare în anul 2020 

87 13 octombrie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

88 13 octombrie modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 
2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj 

89 13 octombrie aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul 
Județean de Urgență Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020 

90 13 octombrie modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind 
aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul 
Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre 
finanțare în cadrul POR 2014-2020 

91 13 octombrie aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 

92 28 octombrie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

93 18 noiembrie stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj, pe 
principalele domenii de activitate 

94 18 noiembrie alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Sălaj 

95 18 noiembrie aprobarea utilizării sumelor din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secţiunii 
de dezvoltare și secțiunii de funcţionare în anul 2020 

96 18 noiembrie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

97 27 noiembrie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

98 27 noiembrie aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 

99 17 decembrie aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 10 decembrie 2020 

100 17 decembrie aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare DJ 109P: km 24+065 – 27+590, Camăr – lim. jud. Satu Mare” 

101 17 decembrie actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), 
km 0+000 – 11+615” 

102 17 decembrie aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gâlgău pentru realizarea 
unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 109 F, km:0+000 – 0+820, Fodora(DJ 
109 E)–DN 1C 

103 17 decembrie rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020 

104 17 decembrie Hotărârea nr. din 2020 stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean 
Sălaj, pentru anul 2021 
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105 17 decembrie stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2021, în 
vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, 
uzufructuari sau alţi deţinători legali 

106 17 decembrie aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi 
Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2021 

107 17 decembrie aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de 
către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi 
sociale în judeţul Sălaj 

108 17 decembrie desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie 
al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Sălaj 

109 17 decembrie numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 

110 17 decembrie modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Sălaj 

111 17 decembrie desemnarea reprezentantului Judeţului Sălaj – Consiliul Judeţean Sălaj în Adunarea 
generală a Asociaţiei “Pactul Regional Nord - Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială” 

112 17 decembrie  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte din comitetul 
de organizare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj 
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