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DISPOZITŢIA NR. 80/2023 

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică din 

data de 9 februarie 2023 

 

 

Primarul oraşului Copşa Mică, dl Mihalache Daniel Tudor, 

 În conformitate cu prevederile art.133 alin. (2) lit. a) 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 şedinţa extraordinară, în data 

de 9 februarie 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 3 februarie 2023. 

       

 

 

             Primar       Contrasemnează 

Mihalache Daniel Tudor       Secretar general 

       Şerban Dorin 
 

 

 

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

Red.dact. S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa la Dispoziţia nr. 80/2023 

 

 

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

de 9 februarie 2023 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 96/22.12.2022  privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat pentru 

proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții 

complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”; 

 Comisia A  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației 

tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții ,,Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Sibiu”; 

 Comisia A 

3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a unui spaţiu, cu destinația cabinet 

medical- medicină de familie, ap.3 din incinta Dispensarului Uman, ce aparține domeniului privat al 

oraşului Copşa Mică, situat în oraşul Copşa Mică, Aleea Castanilor, nr.9, jud. Sibiu; 

 Comisia A 

 

 

 
 

         Primar       Contrasemnează 

Mihalache Daniel Tudor        Secretar general 

         Şerban Dorin 

 

 

 

     

 


