ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Consiliului Județean Sălaj aprobat prin Hotărârea nr. 32 din 30 aprilie 2020
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 6741 din 19.04.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 6742 din 19.04.2021 al Direcţiei Juridice și administrație locală;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile alin.(2) lit. c) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Articolul 32 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 32 din 30
aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
Sălaj, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
,, (2) Caracterul public al şedinţelor consiliului judeţean se asigură prin:
- postarea proiectelor de hotărâri însoțite de instrumentele de prezentare şi de motivare a
acestora, precum și a proceselor - verbale ale şedinţelor consiliului judeţean pe site-ul
www.cjsj.ro/Monitorul oficial local/Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean
Sălaj;
- filmarea și transmisia live, prin grija autorității executive, a ședințelor consiliului județean;
- posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în judeţ, de a asista la şedinţele
consiliului judeţean în care se dezbat probleme de interes pentru comunitățile din care provin, în
condiţiile prezentului regulament.”
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 32 din 30 aprilie
2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj,
cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează:
- preşedintele, vicepreşedinţii, administratorul public şi secretarul general al
judeţului, consilierii judeţeni;
- direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la:
– preşedintele Consiliului judeţean;
– vicepreşedinţii Consiliului judeţean;
– secretarul general al judeţului;
– consilierii judeţeni;
– direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Sălaj.
PREŞEDINTE,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 6741 din 19.04.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj aprobat prin Hotărârea nr. 32
din 30 aprilie 2020

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 32 din 30 aprilie 2020, în concordanță
cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Sălaj.
În contextul crizei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, la nivel național au fost luate o serie de măsuri menite să restricţioneze activităţile
care presupun participarea unui număr mare de persoane, printre care și utilizarea unor
modalităţi alternative pentru desfăşurarea activităţilor autorităţilor administraţiei publice
locale. În acest context a fost modificat şi completat regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului judeţean, prin reglementarea posibilităţii ca ședințele autorităților
deliberative, atât cele de plen cât și cele de comisii, să poată fi desfășurată și prin mijloace
electronice, cvorumul necesar desfășurării acestora fiind considerat îndeplinit și atunci când
consilierii sunt convocați și participă la ședințe prin intermediul aplicațiilor electronice
indicate în documentul de convocare.
Art.138 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede caracterul public al ședințelor consiliului local/județean.
Potrivit alin.(2) caracterul public al şedinţelor este dat de:
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor
consiliului local;
b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile
consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea
administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le
urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului
local.
Pentru a stabili modalitatea concretă de aplicare a acestor reglementări propunem
modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Sălaj prin modificarea și completarea alineatului (2) al art.32 după cum urmează:
,, (2) Caracterul public al şedinţelor consiliului judeţean se asigură prin:
- postarea proiectelor de hotărâri însoțite de instrumentele de prezentare şi de
motivare a acestora, precum și a proceselor - verbale ale şedinţelor consiliului judeţean pe
site-ul www.cjsj.ro/Monitorul oficial local/Ședințele ordinare și extraordinare ale

Consiliului Județean Sălaj;
- filmarea și transmisia live, prin grija autorității publice, a ședințelor consiliului
județean;
- posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în judeţ, de a asista la şedinţele
consiliului judeţean în care se dezbat probleme de interes pentru comunitățile din care
provin, în condiţiile prezentului regulament”
În considerarea celor expuse, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8) lit. a)
coroborate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de
hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Sălaj, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Dinu Iancu - Sălăjanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 6742 din 19.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj aprobat prin Hotărârea nr. 32
din 30 aprilie 2020
Prin proiectul inițiat se propune modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Sălaj nr.32 din 30 aprilie 2020, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Sălaj nr.47 din 30.06.2020.
Modificarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.47 din 30.06.2020,
în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a reglementat
posibilitatea ca ședințele autorităților administrației locale să se desfășoare în condiții de
legalitate și prin intermediul unor aplicații electronice.
În baza actului normativ menționat, a fost realizată completarea prevederilor
regulamentului în ceea ce privește conținutul documentului de convocare, în sensul că
acesta trebuie să cuprindă în mod obligatoriu mențiuni privind locul și modalitatea de
desfășurare a ședințelor, respectiv cu participarea fizică a consilierilor ori prin intermediul
mijloacelor electronice. De asemenea a fost realizată modificarea prevederilor referitoare la
prezența consilierilor județeni la ședințele de plen și la cele ale comisiilor de specialitate, în
scopul îndeplinirii cvorumului necesar pentru desfășurarea ședințelor în cazul în care
acestea se desfășoară prin intermediul mijloacelor electronice.
Prin prezentul proiect, în considerarea prevederilor art. 138 alin.(2) din OUG 57/2019
privind codul administrativ, se propune stabilirea concretă a modalităților de asigurare a
caracterului public al ședințelor Consiliului județean Sălaj, sens în care art. 32 alin. (2) din
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului județean Sălaj urmează a se
modifica și completa astfel:
,, Caracterul public al şedinţelor consiliului judeţean se asigură prin:
- postarea proiectelor de hotărâri însoțite de instrumentele de prezentare şi de
motivare a acestora, precum și a proceselor - verbale ale şedinţelor consiliului judeţean pe
site-ul www.cjsj.ro/Monitorul oficial local/Ședințele ordinare și extraordinare ale
Consiliului Județean Sălaj;
- filmarea și transmisia live, prin grija autorității publice, a ședințelor consiliului
județean;
- posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în judeţ, de a asista la şedinţele
consiliului judeţean în care se dezbat probleme de interes pentru comunitățile din care
provin, în condiţiile prezentului regulament”

Precizăm că forma actuală a alin. (2) al art.32 din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului județean Sălaj prevede: ,,La şedinţele consiliului județean au
posibilitatea de a asista cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în județul Sălaj, în condiţiile
prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului județean.”
În considerarea celor expuse și în temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) lit. a) și
alin.(8) lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,
propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
LETIȚIA POP

