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DISPOZITIA NR. 337

PRIMARUL ORA$ULUI OCNA MIJRE$, SLVIU VINTELER

Analiz6nd stadiul proiectelor de hotirdre

nr.

174-177

qi necesitatea supunerii acestuia

aprobare in regim,de urgenf6, justificatd de necesitatea demardrii
achiziliilor publice,
In temeiul art. 133, alin. (1), art. l34,alin. (1), lit. a), alin.(4), uri".1s) qi art.

spre

-196,alin.1,lit. b) din
privind Codul Administrativ, coroborat cu prevederile cuprinse in
ar1. 4g, alin. (1) din
Regulamentul de organizare gi functionare a Consiliului Local al
oraqului ocna Mureq, aprobat prin
Hotdrdrea nr. 42 din 26.03 .2009, cu modifi cdrile ulterioare
oUG nr'

5712019 -

DISPUNE:

Art' 1. Se convoacd Consiliul local al oraqului Ocna Mureg, in gEDINTA EXTRAORDINARA,
pe data de28 octombrie 2020, orele 10,oo la Casa de Culturd
a oraEului ocna Mureq,,Ion S6ngereanu,,Sala mare, avdnd inscrise in proiectul ordinii d,e zi materialele cuprinse
in anexa, parte integranta din
prezenta dispozifie.
(2) Accesul in incintd se va face pe intrarea principald incepAnd cu orele
09,oo. in sali
consilierii se vol a$eza in asemenea mod incat sd iespecte o dlstanla de
minim 3m intre persoane pe toate
direc{iile' La accesul in incinta Casei de Culturd se va asigu ra dezinfectant pentru
m6ini qi c6te o masc6 de
proteclie faciald.
(3) Pdrdsirea incintei la finalul gedinlei se va realiza pe intrarea
secundard.
(4) P.e toatd durata qedinlei toli parlicipanlii vor respecta normele
in vigoare la aceastd datd,
instituite pentru limitarea infectdrii cu COVID-19.
Art' 2' Proiectul de hotdrdre inscris in proiectul ordinii de zi este iniliat de c6tre primarul
oragului
ocna Mureg, este pus la dispozilia consilierilor locali prin email qi in format
letric, prin intermediul
Direc{iei juridice, administralie publicd qi a fost comunicat comisiiloi
de specialitate ale Consiliului local
al oraqului Ocna Mureg.

Art' 3' Asupra proiectului

de hotdr6re se pot formula qi depune amendamente cel t6rziup6nd
la
data de 27'10.2020, inainte de inceperea
Eedinfei, in condiliile stabilite de oUG nr. 57l2ol9 - privind
Codul Administrativ ;i Regulamentul de organizare gi func{ionare a
Consiliului Local al oragului ocna
Mureg.
Ocna MureS, 23.10.2020
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Anex6 la Dispozifia nr. 337 123.10.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1.

Proiect de hotdrdre nr. l74llg.lo.2o2o privind alocarea sumei
necesare pldtii contravalorii
cheltuielilot cu naveta cadrelor didactice qi a personalului didactic

auxiliar pentru luna septembrie

2020

Iniliator: primarul oraqului Ocna Mureg
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9

) Proiect de

hotdrAre nr. l75l2l.l}.202} privind clarificarea situaliei juridice
a 14 imobile apaftamente ( locuinle convenabile) situate in oraEul ocna
Mureq, str. Aleea Independenfei, bl.26,
precum qi a cotei de teren aferente acestora
Inifiator: primarul oragului Ocna Mureq
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9

3. Proiect de hotdrare nr. 176121'10.2020 privind aprobarea
devizului general revizuit pentru proiectul
cu titlul "Creqterea eficienlei energeticein cladirea Spitalului
oragenesc ocna Mureq,,
Initiator: primarul oraqului Ocna Mureg
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9
4.

Proiect de hotdrare nr. 777123.10.2020 privind acordarea alocaliei
zilnice de hrand elevilor sii
tinerilor cu cerinle educalionale speciale, pentru luna septembrie
2020
Inifiator: primarul oraqului Ocna Mureg
Numdr minim de voturi necesare pentru adoptare: 9
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