ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞ COPŞA MICĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 91/2022
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
din luna mai 2022
Primarul oraşului Copşa Mică, 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
24 mai 2022, 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 19 mai 2022

Primar
Mihalache Daniel Tudor

Difuzat: 3 ex.: 1 ex.primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex.dosar sedinta
Red.dact. S.D.

Contrasemnează
Secretar general
Şerban Dorin

Anexa la Dispozitia nr. 91/2022
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
din data de 24 mai 2022

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul
2022.
Comisia A
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes
general.
Comisia A
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru
vehicule electrice în localităţi.
Comisia A
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată a două clădiri la Liceul
Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică, a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării
Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și
Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
Comisia A
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2022.

Primar
Mihalache Daniel Tudor

Contrasemnează
Secretar general
Şerban Dorin

