ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORAS COPŞA MICA
PRIMAR
DISPOZITIA NR. 172/2020
privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Copsa Mica din luna mai
2020
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,
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
DISPUNE :
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al orasului Copşa Mica in sedinta ordinara, in
data de 28 mai 2020, ora 15, care se va desfasura in aer liber, in spatele blocului nr. 9, Aleea
Castanilor (imobil-cabinete medicale).
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 25 mai 2020

Primar
Mihalache Daniel Tudor
Difuzat: 4 ex.: 1 ex.primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex.dosar sedinta; 1 ex. afisaj
Red.dact. S.D.

Contrasemneaza
Secretar general
Serban Dorin

Anexa la Dispozitia nr. 172/2020

Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Copsa Mica din data
de 28 mai 2020

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici,
a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiţii pentru ”Proiect
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și
Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM;
Comisia A
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii regulamentului privind organizarea si
functionarea teraselor sezoniere pe domeniul public si privat al orasului Copsa Mica;
Comisia A
3. Proiect de hotarare privind atribuirea autorizatiei taxi nr. 1 transportatorului autorizat S.C.
Alessio Flori Taxi S.R.L. Copsa Mica;
Comisiile B si C
4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2020.

Primar
Mihalache Daniel Tudor

Contrasemneaza
Secretar general
Serban Dorin

