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DISPOZIŢIA NR. 56/2023 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică din luna 

ianuarie 2023 

 

 

Primarul oraşului Copşa Mica, dl Mihalache Daniel Tudor, 

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

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

În 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 oraşului Copşa Mică în şedinţă ordinară, în data de 

31 ianuarie 2023, ora 16, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Copşa Mică, 

str. Aleea Castanilor, nr. 8. 

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

transmise spre avizare proiectele de hotărâre, este cuprins în anexa la prezenta dispoziţie. 

Art. 3. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâre 

înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art. 4. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor locali în sistem 

electronic şi pot fi analizate pe suport de hârtie la secretarul general al oraşului Copşa Mică. 

Art. 5. Iniţiatorul proiectelor de hotărâre este primarul oraşului Copşa Mică. 

 

 

Emisă în Copşa Mică la data de 25 ianuarie 2023 

       

 

 

             Primar       Contrasemnează 

Mihalache Daniel Tudor       Secretar general 

       Şerban Dorin 
 

 

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

Red.dact. S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa la Dispozitia nr. 56/2023 

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică din data 

de 31 ianuarie 2023 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru 

instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii  pentru anul 2023; 

 Comisia A 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei şi statului de functii ale 

aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin 

hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică; 

 Comisia A 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în 

anul 2023 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Comisia B 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe 

parcursul anului 2023 de către contravenienţi; 

 Comisia C 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului remuneraţiei brute a zilierilor care desfăşoară 

activităţi pentru unitatea administrativ-teritorială Oraşul Copşa Mică; 

 Comisia A 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 

2023-2024; 

 Comisia B 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei activităţilor culturale, sociale şi sportive din anul 

2023; 

 Comisia B 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite 

prin Agentia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul 2023; 

 Comisia A 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action 

Completion Note PJ/JASPERS/2022 – 2022 – 09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere 

în aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție 

a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru “Proiect Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul 

Sibiu”, în cadrul POIM 2014 - 2020; 

 Comisia A 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de 

investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Soluţie digitală de contorizare apă potabilă 

în Regiunea Nord și Nord-Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI 

S.A”; 

 Comisia A 

11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2023. 

  

   
 

         Primar      Contrasemnează 

Mihalache Daniel Tudor        Secretar general 

         Şerban Dorin   

 


