ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL SULINA
PR I MAR

D I S P O Z I ȚI A N R. 190
privind convocarea Consiliului Local al orașului Sulina în ședință extraordinară

Domnul Dan NICOLCENCO, primarul orașului Sulina ;
Avand in vedere prevederile: art. 133 alin. (2) lit. a, ale art. 134 alin. (1) lit. a, alin. (3)
lit. b din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
D i s p u n:
Art. 1. – Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Local al orașului Sulina, în
data de 10.06.2022, ora 13.00, prin participarea fizica a domnilor consilieri în sala de
expoziție - Școala Veche - Str. Costache Negri, Nr.10.
Art. 2. - Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art. 3. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi cuprinzând proiectele de
hotărâre însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele
compartimentelor de specialitate, precum și celelalte documente conexe sunt puse la
dispoziția consilierilor locali, în format hârtie, la sediul Primăriei orașului Sulina.
(2) Proiectul ordinii de zi al ședinței Consiliului local al Orașului Sulina se
aduce la cunoștința locuitorilor orașului Sulina prin afișare pe pagina de internet
www.primaria-sulina.ro.
Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâre inițiate se pot formula și depune amendamente
în condițiile O.U.G. nr. 57/2019.
Art. 5 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Primăriei orașului Sulina, se publică
pe pagina de internet www.primaria-sulina.ro și se înaintează Prefectului județului Tulcea.
emisă astăzi, 06.06.2022
PRIMAR,
Dan NICOLCENCO
Contrasemnează pentru legalitate,,
Secretar General UAT,
Camelia IONIȚĂ

JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL SULINA
PR I MAR

Anexa la Dspoziția nr. 190/06.06.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței extraordinare din data de 10.06.2022, ora 13.00

Nr.
crt.
1.

2.

Proiectul ordinii de zi

Inițiator

Proiect
de hotărâre
privind
aprobarea
rectificării bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Orasului Sulina pe anul 2022.

Primarul Orașului
Sulina
Dan NICOLCENCO

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii
Organigramei si a Statelor de funcții ale
aparatului de specialitate al primarului orașului
Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate
juridică din subordinea Consiliului Local Sulina,
pentru anul 2022.

Primarul Orașului
Sulina
Dan NICOLCENCO

Comisii de
specialitate

1,2,3;4.
1,2,3.4.

*Denumirea comisiilor de specialitate:
Comisia 1 - pentru probleme economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului
public și privat al orașului, servicii și comerț, implementare proiecte;
Comisia 2 - pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția
mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.
Comisia 3 - pentru învățământ, sănătate, cultura, protecție socială și activități sportive și
agrement.
Comisia 4 - pentru administrație publică, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățenilor.

PRIMAR,
Dan NICOLCENCO

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL UAT,
Camelia IONIȚĂ

