ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
ORAŞUL COVASNA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR. _414/ 2014 :
cu privire la convocarea Consiliului local oraş Covasna în şedinţa
ORDINARĂ din 28 octombrie 2014, orele 1400
Primarul oraşului Covasna:
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(1), (3), (5) şi (6) art. 68, şi 115
alin.(1) litera “a” din Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
D I S P U N:
Art.Unic - Convocarea Consiliului local oraş Covasna în şedinţa
“ORDINARĂ” din 28 octombrie 2014, orele 1400 cu următoarea ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
Iniţiază: Primarul oraşului
Prezintă: d.-l Bagoly Zsolt, director economic
Avizează: Comisia de buget-finanţe
Comisia pentru învăţământ
Comisia juridică
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării de material
lemnos, prin negociere directă:
Iniţiază: Primarul oraşului
Prezintă: d.-l viceprimar, Csikos Tibor-Zoltan
Avizează: Comisia pentru silvicultură
Comisia de buget-finanţe
Comisia juridică
3. Proiect de hotărâre cu privire la unele măsuri privind apărarea unor
interese legitime ale locuitorilor din oraşul Covasna.
Iniţiază: consilierii UDMR
Prezintă: preşedintele grupului consilierilor UDMR, d.-l Kadar Gyula

Avizează: Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ,
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială,
sport şi tineret
Comisia pentru agricultură, turism şi agrement, protecţia mediului
şi silvicultură
4. Proiect de hotătâte cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind gospodărirea oraşului Covasna aprobat prin HCL 86/2009
Iniţiază: Primarul oraşului
Prezintă: d.-l viceprimar, Csikos Tibor-Zoltan
Avizează: Comisia pentru servicii publice
Comisia pentru agricultură, protecţia mediului
Comisia juridică
5. Diverse

Covasna, la ____ octombrie 2014

PRIMAR,
THIESZ JANOS

Contrasemnează
SECRETAR,
VASILICA ENEA

