
R O M Â N I A 
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂREA nr.88  
din 27 iulie 2022 

pentru modificarea bugetului Programului de finanțare ”Protecția monumentelor 
istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată 

a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” 
 

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;    
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 12505 din  15.07.2022   a președintelui Consiliului Județean; 
- referatul comun de specialitate nr.  12507 din  15.07.2022  al Direcției economice, al Direcției 

investiții și programe publice și al Direcției arhitect șef; 
- prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care 

Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea 
costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, 
procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (5) lit. (j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările  ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. I. Bugetul Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice de pe raza 

administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice 
de drept privat”, aprobat prin art.11 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.52 din 29 aprilie 
2022, se modifică astfel: 

”Art.11 Bugetul pe anul 2022 
Bugetul programului pe anul 2022 este de  570.000 lei, din care: 

 171.000 lei pentru situații de urgență;  
 399.000 lei pentru lucrări de execuție, din care valoarea maximă care poate fi alocată pentru un 

proiect este de 60.000 lei.”. 
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.52 din 29 aprilie 2022 rămân 

nemodificate. 
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: 
- Direcția economică; 
- Direcția investiții și programe publice; 
- Direcția arhitect șef.  
Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- Direcția investiții și programe publice; 
- Direcția arhitect șef.  

 
                                                                                                           Contrasemnează: 
              PREȘEDINTE,                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                      

  Dinu Iancu-Sălăjanu                       Cosmin-Radu Vlaicu 


