ORASUL SULINA
JUDETUL TULCEA

PRIMAR

NR.

din 17,09.2014

CONVOCARE
Domnului /Doamnei consilier

Dimitriu Aurel, primarul orasului Sulina judetul Tulcea inbazadispozitiilor att.39 alin.
(4) , art. 40 si art.43 din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica Locala, republicata in
de
)Ooi,l, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Consiliul Local Sulina, in sedinta
indata,pentru data de 17.0g.t0L4, ora 1500, ce va avea loc la sala de sedinte a Consiliului Local
al orasului Sulina, cu urmatoarea ordine de zi;

1. proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de selectie a candidatilor si de
solutionare a contestatiilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie
al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.- Sulina.

Nota : La data emiterii prezentei convocari, documentele supuse dezbaterii sunt puse la
dispozitia dvs., prin intermedlul Secretarului orasului Sulina urmind a fr ridicate de catre
presedintii sau secretarii comisiilor de specialitate in vederea organizaii sedintelor.
Pentru sedinta din data de 17.09.2014 documentele sunt repartizate astfel:

-

comisia buget- finante comisia juridica
comisia de urbanism comisia sociala

Pct. 1;

pct.

l;

Pct. 1;

pct.1.

ORASUL SULINA
JUDETUL TULCEA

PRIMAR

NR.

din 17.09.20L4

CONVOCARE
Domnului /Doamnei consilier

Dimitriu Aurel, primarul orasului Sulina judetul Tulcea inbaza dispozitiilor art. 39 alin'
(4) , art.40 si art.43 din Legea nr.2I512001 privind Administratia Publica Locala, republicata in
)oo:l,cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Consiliul Local Sulina, in sedinta de
indata, pentru data de 17.0g.t0I4, ora 1500, ce va avea loc la sala de sedinte a Consiliului Local
al orasului Sulina, cu urmatoarea ordine de zi;

1. proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de selectie a candidatilor si de
solutionare a contestatiilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie
al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.- Sulina'

Nota : La data emiterii prezentei convocari, documentele supuse dezbatetii sunt puse la
dispozitia dvs., prin intermedlul Secretarului orasului Sulina, urmind a ft ridicate de catre
presedintii sau secretarii comisiilor de specialitate invederea otganzalrii sedintelor.
Pentru sedinta din data de 17.09.2014 documentele sunt repartizate astfel:

-

-

comisia buget- finante
comisia juridica

- Pct. 1;
- pct. l;

comisia deurbanism

-

comisia sociala

-

Pct. 1;

pct.1.

