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DISPOZIŢIA nr. 1468 
din 02.11.2021

privind convocarea de îndată a Consiliului local al municipiului Zalău în şedinţă extraordinară
pentru data de 04 noiembrie 202L orele 9.00

Primarul municipiului Zalău;
în conformitate cu prevederile art.134 alin.l lit.a, alin. 8 lit.b şi art.135 din OUG nr. 57 din 5 

iulie 2019 privind Codul Administrativ;
Referatul Direcţiei Resurse Umane nr. 77421 din 02.11.2021
în temeiul art.155 alin.l lit.e şi art. 196 alin.l Ut b din OUG nr. 57 din 5 iulie 2019 privind 

Codul Administrativ;

DISPUN:

Art.l. Se convoacă de îndată Consiliul Local al municipiului Zalău, în şedinţă extraordinară. 
pentru data de 04 noiembrie 2021, orele 09.00 cu participarea fizică a consilierilor locali, în Sala de 
şedinţe Avram lancu a Primăriei Municipiului Zalău (etaj I), cu următorul proiect al Ordinii de zi ce 
constituie anexă la prezenta Dispoziţie.

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău se va desfăşura cu respectarea tuturor 
normelor legale privind prevenirea infectării cu virusul SARS-Co V-2.

^ Accesul public la şedinţa consiliului local se va asigura pentru cetăţenii ce au domiciliul/ 
reşedinţa în municipiul Zalău, în baza unei solicitări scrise depusă înainte de data şedinţei, doar în 
limita spaţiului disponibil în sala de şedinţă, cu asigurarea măsurilor de sănătate publică precum şi 
Online prin intermediul platformei ZOOM.

Datele de acces pe platforma ZOOM vor fi comunicate solicitanţilor.
Art.2.Materialele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local vor fi puse la dispoziţia 

consilierilor locali prin postarea acestora, în format electronic-PDF pe site-ul instituţiei 
www.zalausj.ro-secţiunea Şedinţele Consiliului Local- Proiecte de Hotărâri.

, Art.3.Consilierii locali pot formula sau depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia administraţie

Art.S.Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj, Primarul municipiului Zalău 
-Direcţia administraţie publică,
-Direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului propriu 
-Consilieri locali

publică.
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Anexă la Dispoziţia nr. 1468/02.11.2021

Ordine de zi
pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Zalău 

din data de 04 noiembrie 2021, orele 9.00

Aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa din 04 noiembrie 2021

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local, în comisiile de evaluare 
a probei de interviu, în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de director 
şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

- iniţiator Primarul Municipiului Zalău
- Comisii de Specialitate - Comisia juridică

- Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ
- Comisia pentru drepturile omului

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiilor tehnico-economice aferente 
lucrărilor de “Reabilitare şi modernizare strada Căprioarei”, „Reabilitare şi modernizare strada Stânei” din 
municipiul Zalău, jud. Sălaj.

- iniţiator Primarul Municipiului Zalău
- Comisii de Specialitate - Comisia juridică

- Comisia economică
- Comisia urbanism

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru 
”Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău- etapa III”, în vederea participării la 
Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, finanţat prin 
Administraţia Fondului pentru Mediu.

- iniţiator Primarul Municipiului Zalău
- Comisii de Specialitate - Comisia juridică

- Comisia economică
- Comisia urbanism

4.Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Zalău, reprezentantul legal al 
Municipiului Zalău în A.G.A. ADI ECODES Sălaj, să exprime un vot referitor la actualizarea tarifelor ca 
efect al modificării structurii costurilor, în cadrul Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016.

- iniţiator Primarul Municipiului Zalău
- Comisii de Specialitate - Comisia juridică

- Comisia economică
- Comisia urbanism
- Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ
- Comisia pentru drepturile omului

Diverse
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