
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL  SALONTA

PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Salonta

 în şedinţa extraordinară din data de 06.03.2020

Primarul Municipiului Salonta
Având în vedere:

 Propunerea d-lui Primar cu privire la convocarea de îndată  în şedinţă extraordinară a CLMS
în data de 06.03.2020, ora 15:00;

 În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(3) lit.b) și ale art.196 alin.
(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

D I S P U N E :

    Art. 1.   Convocarea de îndată a CLMS în şedinţă extraordinară,  în Sala Mică de şedinţe a
Primăriei Municipiului Salonta în data de 06.03.2020, ora 15:00 cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE  ZI :

1. Proiect de hotărâre nr.23/03.03.2020; Referat de aprobare nr. 1644/03.03.2020 și Raport de
specialitate  nr.  1645/03.03.2020  privind  aprobarea Bugetului  inițial  general  consolidat  al
Municipiului Salonta -  inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre avizare
Comisiei  pentru agricultură şi  activităţi  economico-financiare. Termen de depunere aviz:
05.03.2020.

2. Referat de aprobare și Raport de specialitate nr.1643/03.03.2020 privind emiterea Avizului
de  Principiu  pentru  inițierea  colaborării  între  Primăria  Municipiului  Salonta  și  Primăria
Csepel în vederea identificării cadrului de dezvoltare și realizare a parcului de joacă din
zona centrală P-ța Libertății -  inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre
avizare Comisiei Cultură. Termen de depunere aviz: 05.03.2020.

  Art.  2.  Materialele înscrise  în Proiectul ordinii  de zi  a ședinței  au fost  transmise prin mijloc
electronic, pe adresa de email a consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Salonta.
   Art. 3.  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege,
se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Salonta.
  Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în
condiţiile art. 138 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  Art. 5.  Ordinea de zi a şedinţei va fi adusă la cunoştinţa publică  prin publicarea pe site-ul oficial
al instituţiei www.salonta.net.
 Art.  6. Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  dispoziții  se  încredințează  Secretarul  general  al
Municipiului Salonta.

   PRIMAR                                      Contrasemnează
            Török László                                                                  SECRETAR GENERAL

                     Patricia Edith Ivanciuc
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