
 
 

 

 

 
                                                                                 Anexă  

                                                                                    la Dispoziția nr. 114/2022    
      

 
Proiectul ordinii de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Cluj convocată pentru  
joi, 31.03.2022, ora 1100 

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului de hotărâre Inițiatori Nr. 
comisiilor de 
specialitate 

nominalizate 
în vederea 

avizării/ 
avizul emis* 

1 Proiect de hotărâre privind 
reglementarea modalității de acordare 
de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Cluj a 
cheltuielilor de transport şi cazare 
realizate de adoptator sau familia 
adoptatoare în vederea participării la 
procedura potrivirii practice cu un copil 
având domiciliul în alt judeţ 

Președinte 
Alin Tișe 

2/AF 

2 Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului 
Judeţului Cluj în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Compania de Apă Someș  
S.A, în vederea exercitării drepturilor de 
acţionar                                                                       

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

3 Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 
71/2021 privind aprobarea Structurii 
organizatorice, a Organigramei, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru 
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-
Napoca 

Președinte 
Alin Tișe 

5/AF 

4 Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 
166/2019 privind aprobarea 
Organigramei și Statului de funcții a 

Președinte 
Alin Tișe 

7/AF 



 
 

 

 

Serviciului Public Județean ”Salvamont-
Salvaspeo” Cluj 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuţie al  bugetului 
general propriu al Județului Cluj la  31 
decembrie  2021 

Președinte 
Alin Tișe 

2/AF 

6 Proiect de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 
28/2022 privind nominalizarea unor 
sume din bugetul local al Județului Cluj 
pe anul 2022 

Președinte 
Alin Tișe 

2/AF 

7 Proiect de hotărâre pentru  modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 
113/20.07.2021 privind darea în 
administrare a unor active achiziționate 
în cadrul proiectului „Dotarea 
Ambulatoriului Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Cluj Napoca”, SMIS 
124886 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

8 Proiect de hotărâre privind trecerea din 
domeniul privat în domeniul public al 
Județului Cluj a imobilului situat în 
municipiul Cluj-Napoca, str. Padin, nr. 
20, înscris în cartea funciară 250608-C1-
U73 Cluj-Napoca și constituirea 
dreptului de administrare 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

9 Proiect de hotărâre privind încadrarea 
drumului comunal DC 30: Petea(DJ 
161G)-Legii-Geaca(DJ 109C) din categoria 
funcționala a drumurilor de interes local 
în categoria funcționala a drumurilor de 
interes județean cu denumirea de DJ 
161Z: Petea(DJ 161G)-Legii-Geaca(DJ 
109C) 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

10 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
Programului privind obiectivele de 
investiții, lucrările de 
modernizare/reabilitare şi a 
Programului privind lucrări/servicii de 
întreținere și reparații a drumurilor 
județene în anul 2022 

Președinte 
Alin Tișe 

2/AF 

11 Proiect de hotărâre privind solicitarea de 
trecere a unor imobile din domeniul 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 



 
 

 

 

public al Municipiului Cluj-Napoca în 
domeniul public al Județului Cluj 

12 Proiect de hotărâre privind însușirea 
unor documentații cadastrale pentru 
alipire, dezlipire, actualizare informaţii 
cadastrale ale unor imobile aflate, total 
sau parțial, în domeniul public al 
Județului Cluj 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

13 Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 
143/2008 privind însuşirea Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Judeţului Cluj 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

14 Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean nr. 
68/2021 privind validarea nominală a 
membrilor Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Cluj 

Președinte 
Alin Tișe 

1/AF 

15 Proiect de hotărâre privind constituirea 
Comisiei speciale de analiză și verificare 
a activității întreprinderilor publice aflate 
sub autoritatea Consiliului Județean Cluj 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

16 Proiect de hotărâre privind exercitarea  
calității de autoritate publică tutelară/ 
acționar  pentru consiliul de 
administrație/administrator al unor  
întreprinderi publice aflate sub 
autoritatea Consiliului Județean Cluj 

Președinte 
Alin Tișe 

4/AF 

17 Informare privind nivelul de asigurare a 
securităţii şi a siguranţei civice a 
comunităţii 

- - 

18 Planul strategic cuprinzând principalele 
obiective ce trebuie îndeplinite de 
unităţile de poliţie şi indicatorii de 
performanţă minimali pentru anul 2022 

- - 

19 Diverse - - 

* 1,2,3,4,5,6,7-comisia 1, comisia 2, comisia 3, comisia 4, comisia 5, comisia 6, comisia 7 
   AF- aviz favorabil 
   AN- aviz nefavorabil 
   
                                                                                 Contrasemnează 
      PREŞEDINTE                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI  
         Alin Tișe                                                             Simona Gaci          


