ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
ORAŞUL COVASNA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR. 418/2015
cu privire la convocarea Consiliului local oraş Covasna în şedinţa
ORDINARĂ din 16 Septembrie 2015, 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
“ORDINARĂ” din ___ Septembrie 2015, orele 1400 cu următoarea ORDINE DE ZI:

şedinţa

1.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului Solicitantului şi
Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale
ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local.
Iniţiază: primarul oraşului
Prezintă: secretara oraşului
Avizează: Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport şi tineret
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală apararea ordinii
publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi
alte drepturi
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea categoriilor de persoane ce pot
beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015, pe liste suplimentare
Iniţiază: Primarul oraşului
Prezintă: secretara oraşului
Avizează: Comisia socială
Comisia juridică
3. Prezentarea deciziei 17/26.08.2015 a Camerei de Conturi Covasna emisă ca
urmare a Auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale UAT
Covasna pe anul 2014
Prezintă: primarul oraşului
4.
Prezentarea studiului privind percepţia turiştilor cu privire la
caracteristicile generale ale oraşului Covasna şi serviciile turistice oferite în staţiune,
întocmit în cadrul proiectului „Promovarea Turismului Balnear şi a resurselor turistice
endogene din zona turistică Covasna” şi a publicaţiei privind conferinţa „Valorificarea
eficientă a apei minerale”

5. Informare manager de proiecte asupra oportunităţilor accesării de fonduri
europene în cadrul POR 2014-2020 – pe cele 12 axe prioritare
Prezintă: d.na Ciurea Crina-Maria
6. Diverse

Covasna, la 10.09.2015
PRIMAR,
THIESZ JANOS

Contrasemnează
SECRETAR,
VASILICA ENEA

