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DISPOZIŢIA NR. 99/2021  

privind convocarea sedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

din luna aprilie 2021 

 

Primarul oraşului Copşa Mică, 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 şedinţa ordinară, în data de 

21 aprilie 2021, ora 16, care se va desfăşura în cantina Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa 

Mică, Str. Şoseaua Sibiului, nr.61. 

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 15 aprilie 2021 

       

 

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 Dispoziţia nr. 99/2021 

 

 

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

din data de 21 aprilie 2021 

 

 

 

 

 

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 2021; 

Comisia A 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local; 

Comisia A 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică; 

Comisia A 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil, construcţie şi terenul aferent, fosta 

centrală termică nr. 1, aflată în domeniul privat al oraşului Copşa Mică; 

Comisia A 

5. Proiect de hotărâre privind includerea amplasamentului punctului fix de măsurare a calităţii 

aerului şi delimitarea unei zone de protecţie aferenta de 210 m, situat pe Aleea Castanilor, oraş 

Copşa Mică; 

Comisiile B şi C 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna  mai 2021. 

 

 
 

Primar    Contrasemneaza 

Mihalache Daniel Tudor     Secretar general 

      Şerban Dorin 

 

 

 

     

 


