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DISPOZITIA

Din 27 aprilte

Nr.

12O
2O2O

privind convocarea consiliurui Local al oragulul gtei in gedinti ordinard pe
data de 30 aprilie 2O2O.
Avdnd in vedere prev:derile
Codul Administrativ,

art. 134 alin. (1), lit.

"a"

din OUG nr.

SZ

/2OL9,

hlnandora4ulul gtel

DISPUNE:
- Se convo:rcd Consiliul Local al oragului gtei in gedinlE ordinard.
3O aprfie 2O2(\, orele 13.O0, lucrdrile qedinlei urmAnd a se deslE gura
sala de gedinfi. a ConsiliuluLi local al oragului gtei
Art. 1

pe

ln

data de

ORDIITE DE

A

1. Proiect de hot^drdre privind aprobarea ordinii de zi pentru $edinta ordinard a
consiliului Local al oragului gtei din data de 30 aprilie 2o2o, ora 13.00, care va avea loc
sala de gedinfd a Consiliului local al oraqului gtei
2. Proiect de hotdr.6re Privind Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
convocate de irrdatd consiliuluLi Local al oraqului $tei din data de 2T aprilj.e 2o2o.
3. Proiect de hotEr6re Privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentm
anul 2O2I, la nivelul oraSuhri gtei.
4' Proiect de hotErdre Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului
Local al ora$ului gtei in A.c.{. s.c. Solceta S.A. gtei, si suslinE aprobarea ordinii
de zi $ a materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a
Acfionarilor S.C. SOLCETA S.A. gtei. .. ,
5. Proiect de hot5rdre Privind aprobarea modific6rii statului de functii pentru
Aparatul de specialitate al Pri::rarului oraqului $tei
6. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea cuantumului cotizafiei anuale de
participare a Oragului $tei la Asociagia ,ClusTtrerm Transylvania", aprobarea planului de
management gi a Bugetului de venituri qi cheltuieli aferent anului 2O2O al Asociafiei
,

Transylvania'
"ClusTherm
7. Diverse

