ROMANIA
JUDETUL TULCEA
ORASUL SULINA
PR I MAR

D I S P O Z I T I A N R. 8
Privind convocarea Consiliului Local al orasului Sulina in sedinta extraordinara
Ing. Nicolae Răduș, Primarul orasului Sulina, judetul Tulcea;
Avand in vedere prevederile:
Art. 133 alin. (1) si art. 134 alin. (1) lit. “a”, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
D i s p u n:
Art. 1. – Se convoaca in sedinta extraordinara Consiliul Local al orasului Sulina, in
data de 16.01.2020, ora 12.00, la sediul Primariei orasului Sulina, sala de sedinte a Consiliului
Local.
Art. 2. - Proiectul ordinii de zi, precum si comisiile de specialitate carora le-au fost
trimise spre avizare proiectele de hotarari, sunt prevazute in anexa care face parte integranta
din prezenta dispozitie.
Art. 3. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi cuprinzand proiectele de
hotarare insotite de anexele corespunzatoare, referatele de aprobare, rapoartele
compartimentelor de specialitate, precum si celelalte documente conexe sunt puse la
dispozitia consilierilor locali, in format hartie, la sediul Primariei orasului Sulina.
(2) Proiectul ordini de zi a sedintei Consiliului local al Orasului Sulina se
aduce la cunostinta locuitorilor orasului Sulina prin afisare pe pagina de internet
www.primaria-sulina.ro.
Art. 4. Asupra proiectelor de hotarare initiate se pot formula si depune amendamente
in conditiile O.U.G. nr. 57/2019.
Art. 5 Prezenta dispozitie se afiseaza la sediul Primariei orasului Sulina, se publica
pe pagina de internet www.primaria-sulina.ro si se inainteaza Prefectului judetului Tulcea
pentru exercitarea controlului de legalitate.
Emisa astazi, 14.01.2020

PRIMAR,
ING. NICOLAE RĂDUȘ

Contrasemneaza ,
SECRETAR,
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JR. IONITA CAMELIA

Anexa la Dspozitia Primarului Orasului Sulina nr. 8 / 14.01.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedintei extraordinare din data de 16.01.2020, ora 12.00
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Proiectul ordinii de zi

Initiator

Proiect de hotarare privind instituirea
taxei speciale pentru serviciul public de
salubrizare in orasul Sulina si aprobarea
regulamentului privind instituirea taxei
pentru serviciul public de salubrizare in
orasul Sulina.
Proiect de hotarare privind aprobarea
finantarii
deficitului
sectiunii
de
functionare, din excedentul anilor
precedent pentru activitatea finantata
integral din venituri propria “PIATA”,
activitate a Consiliului Lcal Sulina, in
anul 2020.
Proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii Organigramei si a Statelor de
functii ale aparatului de specialitate al
primarului orasului Sulina, ale serviciilor
publice fara personalitate juridica din
subordinea Consiliului Local Sulina,
pentru anul 2020.
Proiect de hotarare privind reglementarea
politicii parcarilor pe strazile: Strada I –
tronson 2, str. A III-a, str. Unirii, Str.
Republicii, str. Sf. Alexandru, str.
Nicolae Balcescu, str. Europolis din
orasul Sulina, judetul Tulcea in contextul
implementarii proiectului „SERVICIUL
INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN
IN
CONTEXTUL
DEZVOLTARII
DURABILE
A
ORASULUI SULINA prin accesare POR
3.2.”

Primarul orasului
Sulina-Radus
Nicolae

Comisii de
specialitate
1,2,3,4

Primarul orasului
Sulina-Radus
Nicolae

1,2,3,4

Primarul orasului
Sulina-Radus
Nicolae

3,4

Primarul orasului
Sulina-Radus
Nicolae

4

*Denumirea comisiilor de specialitate:
Comisia 1-pentru probleme economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public
si privat al orasului, servicii si comert, implementare proiecte;

Comisia 2- pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
Comisia 3-pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala si activitati sportive si
agrement.
Comisia 4- pentru administratie publica, juridic, apararea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertatilor cetatenilor.
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