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Convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta extraordinara pentru data de 6 octombrie 2021
DISPOZI?IA NR. 870
din 5 octombrie 2021
privind convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului
Focsani in sedinta extraordinara, pentru data de 6 octombrie 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/
cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art. 1. Convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta extraordinara pentru data de 6 octombrie 2021, o
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 6 octombrie 2021 este pre
integranta din dispozi?ie.
Art. 3 (1) Proiectele de hotarare inscrise la nr. 2-5 in Anexa la dispozi?ie au fost avizate de Comisia de buget si administra?ie public
(2) Proiectul de hotarare inscris la nr. 1 in Anexa la dispozi?ie a fost trimis spre avizare 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 6 octombrie 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 proiectelor 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. 870/2021 JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMAR
Proiectul ordinii de zi
al sedin?ei extraordinare convocate de indata a Consiliului local al municipiului Focsani ce va avea loc in data de 6 oc
desfasurata
cu participare on-line, prin aplica?ia Zoom
1. proiect de hotarare pentru modificarea Art. 1 si Art.4 la Hotararea Consiliului Local Focsani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind apro
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Na?ionala de Investitii "C.N.I" S.A. a amplasamentelor si asigurarea c
obiectivul de investi?ii "Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala strada Gheorghe Doja, fundatura Gheorghe Doja, strad
strada Vasile Parvan, strada Bahne din municipiul Focsani", jude?ul Vrancea;
Ini?iatori, Primar, Cristi Valentin Misaila si consilieri locali Gheoca Corneliu-Dumitru, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Radu?a
Alexandra
2. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - Documenta?ie avizare lucrari de interven?ie p
„Refacere infrastructura stradala si parcari adiacente strazilor Maior Gh. Pastia, M. Kogalniceanu, D. Cantemir, Cuza Voda - PT8" d
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
3. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Focsani pe anul 2021;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
4. proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Scolar Focsani;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
5. proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Palatului Copiilor Focsani; Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

Secre

