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ORAŞ COPŞA MICĂ 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 225/2021  

privind convocarea sedintei  ordinare a Consiliului Local al orasului Copsa Mica din luna 

septembrie 2021 

 

Primarul oraşului Copşa Mica, Mihalache Daniel Tudor, 

In conformitate cu prevederile art.133 alin. (1) si art. 134 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

DISPUNE : 

 

 

 Art. 1. Se convoacă  Consiliul Local al orasului  Copşa Mica in sedinta ordinara, in 

data de 28 septembrie 2021, ora 16, care se va desfasura in sala de şedinţe a Primăriei oraşului 

Copşa Mică, str. Aleea Castanilor nr. 8. 

Art.2.  Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost 

transmise spre avizare proiectele de hotarare, este cuprins in anexa la prezenta dispozitie. 

Art. 3. Consilierii locali pot  formula si depune amendamente la proiectele de hotarare 

inscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art. 4. Materialele inscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor locali  in sistem 

electronic si pot fi analizate pe suport de hartie la secretarul general al orasului Copsa Mica. 

Art.5. Initiatorul proiectelor de hotarare este primarul orasului Copsa Mica. 

 

 

Emisa in Copsa Mica la data de 23 septembrie 2021 

       

 

 

             Primar       Contrasemneaza 

Mihalache Daniel Tudor       Secretar general 

       Serban Dorin 
 

 

Difuzat: 3   ex.: 1 ex.primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex.dosar sedinta 

Red.dact. S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa la Dispozitia nr. 225/2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Copsa Mica din data 

de 28 septembrie 2021 

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei obiectivelor de investitii pe anul 

2021; 

Comisia A 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de 

specialitate al primarului si ale serviciilor publice infiintate si organizate prin hotarari ale 

Consiliului Local al orasului Copsa Mica; 

Comisia A 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea oraşului Copşa Mică, prin Consiliul Local al oraşului Copşa 

Mică, cu unităţi administrativ-teritoriale limitrofe Municipiului Mediaş, în vederea constituirii unei 

asociaţii de dezvoltare intercomunitară - zonă metropolitană; 

Comisia C 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor pozitii din 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Copsa Mica, insusit prin HCL 

nr.17/2001”privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului 

Copsa Mica”, pentru unele strazi din orasul Copsa Mica; 

Comisia A 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Copsa Mica 

in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copsa Mica pentru anul scolar 

2021-2022; 

Comisia B 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Copsa Mica 

in Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copsa Mica 

pentru anul scolar 2021-2022; 

Comisia B 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaș în vederea 

implementării instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci” la nivelul tuturor UAT-urilor 

membre A.D.I. ”ECONORD Sibiu; 

Comisia C 

8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  octombrie  2021. 

 

 
 

         Primar    Contrasemneaza 

Mihalache Daniel Tudor      Secretar general 

        Serban Dorin 

 

 

 

     

 


