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Convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta extraordinara pentru data de 28 mai 2021,
ora 11,00
DISPOZI?IA NR. 539
din 26 mai 2021
privind convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului
Focsani in sedinta extraordinara, pentru data de 28 mai 2021
Primarul Municipiului Focsani,
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. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art. 1. Convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta extraordinara pentru data de 28 mai
2021, ora 11,00, sedin?a desfasurata cu desfasurata cu 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 28 mai 2021 este
prezentat in Anexa care face parte integranta din dispozi?ie.
Art. 3 (1) Proiectul de hotarare inscris la nr. 1 in Anexa la dispozi?ie a fost avizat de Comisia de buget si administra?ie publica.
(2) Proiectele de hotarare inscrise la nr. 2-4 in Anexa la dispozi?ie au fost trimise spre avizare Comisiei de buget si
administra?ie publica.
(3) Proiectul de hotarare inscris la nr. 5 in Anexa la dispozi?ie a fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului,
cultura, inva?amant, sanatate si sport.
Art. 4 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi Anexa la prezenta dispozi?ie sunt parte componenta a dosarului special al
sedin?ei Consiliului local al municipiului Focsani din data de 28 mai 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
consilierilor locali in format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focsani sunt invita?i sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor
de hotarare.
Art. 7 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate celor interesati de Secretarul general al municipiului Focsani prin
Serviciul administratie publica locala, agricultura.
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila
ROMANIA Anexa la Dispozi?ia nr. 539/2021
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMAR
Proiectul ordinii de zi
al sedin?ei extraordinare a Consiliului local al municipiului Focsani ce va
avea loc in data de 28 mai 2021, ora 11,00 sedin?a desfasurata cu desfasurata cu participare on-line, prin aplica?ia Zoom
1. proiect de hotarare privind avizarea documenta?iei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a
localita?ilor membre ale Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localita?ilor Focsani si
Golesti, jude?ul Vrancea si acordarea mandatului special Primarului municipiului Focsani sa aprobe intreaga documenta?ie de
atribuire in cadrul adunarii generale a asocia?iei;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
2. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii „Repara?ii capitale imobil
str. Comisia Centrala si reabilitare racorduri utilita?i apa-canal si energie electrica" municipiul Focsani, jude?ul Vrancea;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
3. proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administra?iei prin Compania Na?ionala
de Investi?ii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea condi?iilor in vederea executarii obiectivului de investi?ii „Repara?ii
capitale imobil str. Comisia Centrala si reabilitare racorduri utilita?i apa-canal si energie electrica" municipiul Focsani, jude?ul
Vrancea;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
4. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozi?ia Consiliului local,
prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2021;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
5. proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preem?iune la cumpararea imobilului - monument istoric „Casa Cristoff
Garabet" (Tanasescu) cod LMI VN-II-m-B-06435 din Focsani, bdul. Garii nr. 12, inscris in CF nr. 63556 Focsani, aflat in
proprietatea domnilor ?ugurlan Dumitrache si ?ugurlan Maricica;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

Avizat
Secretar general al municipiului Focsani
Marta-Carmen Ghiu?a

