ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL TÂRGU OCNA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A NR. 70
DIN 17.02.2021
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI TÂRGU OCNA
ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ ĨN DATA DE 25.02.2021

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.
Având în vedere prevederile art. 133, alin.1) si art. 134, alin.1) si alin.3), lit.a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi
completări ;
In temeiul art. 134, alin. 1) lit.a) coroborat cu art. 196, alin.1), lit.b) din Ordonanţa
de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări .
D I S P U N:
Art.1 Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în
data de 25.02.2021, ora 15.00, la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna din str. Trandafirilor,
nr. 1, judeţul Bacău.
Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art.3. Materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise în anexa la prezenta
dispoziţie vor fi transmise membrilor Consiliului local Târgu Ocna în format electronic pe
adresele de e-mail comunicate secretarului general al oraşului.
Art.4. La proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pot fi formulate şi depuse
amendamente, în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 12) din Ordonanţa de urgenţă nr.
57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări.
Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Ĩn temeiul art. 135, alin.4) coroborat cu art. 197, alin.1) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări
dispoziţia va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, consilierilor locali ai
oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă locuitorilor oraşului, conform prevederilor
legale.
PRIMAR,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI
Corina VÃSOIU

ANEXĂ la
Dispoziţia Primarului nr. 70 din 17.02.2021
PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 25.02.2021

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie
2021;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier
local al domnului PALADE Tiberiu;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
3.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local al orasului Târgu Ocna;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna , judeţul Bacău;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
5.Proiect de hotărâre privind cresterea transparentei cheltuirii banilor publici la
nivelul Primariei orasului Târgu Ocna si a institutiilor publice de interes local aflate in
subordinea Consiliului local Târgu Ocna;
Iniţiator – Grupul de consilieri locali USR
6.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumul burselor aferente
semestrului I al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
din orasul Târgu Ocna;
Iniţiator – Grupul de consilieri locali USR
7.Proiect de hotarare privind cresterea gradului de participare si implicare in activitati
sportive in randul copiilor si tinerilor la nivelul orasului Târgu Ocna;
Iniţiator - Grupul de consilieri locali USR
8. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

PRIMAR,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI
Corina VÃSOIU

