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D I S P O Z I Ţ I A 
Nr. 177 din 16 MARTIE 2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Salonta în şedinţa ordinară din data de 
23 Aprilie 2020

    Primarul Municipiului Salonta
     Având în vedere:

 Propunerea d-lui Primar cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a CLMS în data de 23 Aprilie
2020, ora 13.00;

 În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin.(3) lit.a) 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 CLMS în şedinţă ordinară în data de 23 Aprilie 2020, ora 13:00, care se va desfășura
în  condițiile  prevăzute  de  art.28  alin.(4)  și  alin.(5)  din  Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a
Consiliului Local al Municipiului Salonta, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE  ZI :

1. Proiect  de  hotărâre  nr.46/16.04.2020;  Referat  de  aprobare  și  Referat  de  specialitate  nr.
2815/16.04.2020 privind stabilirea modalităților de acordare a unor ajutoare de urgență în vederea
sprijinirii cetățenilor Municipiului Salonta pentru prevenirea și/sau depășirea situațiilor de necesitate
generate de starea de urgență decretată conform Decret nr.195/2020 - inițiator Primar, Török László.
Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei Cultură. Termen de depunere aviz: 22.04.2020.

2. Proiect  de  hotărâre  nr.47/16.04.2020;  Referat  de  aprobare  și  Referat  de  specialitate  nr.
2816/16.04.2020 privind majorarea  cuantumului  prestațiilor  excepționale  pentru  copiii  aflați   în
situație  de  dificultate  din  Municipiului  Salonta  pentru  prevenirea  și/sau  depășirea  situațiilor  de
necesitate generate de starea de urgență decretată conform Decret nr.195/2020  - inițiator Primar,
Török  László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei Cultură. Termen de depunere aviz:
22.04.2020.

3. Proiect  de  hotărâre  nr.48/16.04.2020;  Referat  de  aprobare  nr.2604/07.04.2020  și  Referat  de
specialitate nr. 2605/07.04.2020 privind propunerea de majorare a capitalului social al SC Salgaz SA
- inițiator Primar, Török László. Proiect de hotărâre supus spre avizare Comisiei Economice. Termen
de depunere aviz: 22.04.2020.

     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 și prin afișare la panoul informativ la sediul Primăriei Municipiului Salonta.
   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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