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CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI, IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU DATA DE 16 IU

DISPOZI?IA NR. 646
din 16 iulie 2021
privind convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului Focsani in sedinta extraordinara, pentru data de 16 iu
Primarul Municipiului Focsani,
Vazand adresa SC ELECTRICA SA Focsani nr. 1000/09.07.2021 prin care ni se aduce la cunostin?a ca societatea se afla in situa?
energie electrica in municipiul Focsani a locurilor de consum aferente contractului de furnizare a energiei electrice nr. 11184155/201
incetat de drept la data de 30.06.2021,
Vazand solicitarea reprezentan?ilor asisten?ilor personali inregistrata la Primaria municipiului Focsani sub nr. 69784/16.07.2021,
Avand in vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Ordonan?a de Urgen?a a Guvernului nr. 57/
cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art. 1. Convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta extraordinara pentru data de 16 iulie 2021, orele
participare on-line, prin aplica?ia Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a sedin?ei extraordinare a Consiliului local al municipiului Focsani din data de 16 iulie 2021 este prezent
integranta din dispozi?ie.
Art. 3 Proiectul de hotarare inscris in Anexa la dispozi?ie are avizul Comisiei de buget si administra?ie publica.
Art. 4 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi Anexa la prezenta dispozi?ie sunt parte componenta a dosarului special al sedin?
Focsani din data de 16 iulie 2021.
Art. 5 Dispozi?ia primarului, inso?ita de proiectul ordinii de zi si materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispozi?ia con
prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focsani sunt invita?i sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de h
Art. 7 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate celor interesati de Secretarul general al municipiului Focsani prin Serviciul ad
agricultura.
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila
ROMANIA
Anexa la Dispozi?ia nr. 646/2021
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi al sedin?ei extraordinare a Consiliului local al municipiului Focsani, sedin?a convocata de indata, ce va avea lo
14,30 sedin?a
ce se va desfasura cu participare on-line, prin aplica?ia Zoom
1.proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Focsani pe anul 2021;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila
Avizat
Secretar general al municipiului Focsani
Marta-Carmen Ghiu?a

