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DISPOZITIA
Din 21 februarie

Nr.69
2O2O

prtvind convocarca consillului Local al oragulul gtei in qedinti ordinari pe
data de 27 febntade 2O2O.
AvAnd in vedere prevederile
Codul Administrativ.

art. 134 alin.

(1),

lit.

"a"

din OUG nr.

ST

/2019,

Prlmanil oraqulut gtel

DISPUNE:
Art.l -

consiliul tocal al oragului gtei in gedinld ordinard pe data
de 27 februarie 2O2O, orele 13,OO, lucrd.rile gedinlei urmdnd a se desEgura in
Se convoacS.

sala de gedinle a Consiliului Local, cu urmd.toarea:

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hot5rdre privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa ordinar5. a
consiliului Local al oragului gtei din data de 27 febntaie 2o2o, ora l3.oo, care va avea
loc in sala de gedintd a Consiliului local al oragului gtei
2. Proiect de hotdr6re Privind Aprobarea procesului verbal al qedintei extraordinare

a Consiliului

Local al oraqului gtei din data de 2O februarie 2O2O.
3. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale gi financiare (PARUMF) pentru gestionarea situaliilor de urgenld din oraqul gtei
pentru anul 2020,
4. Proiect de hotir6re Privind aprobarea Planului de aneJizA qi acoperire a riscurilor
(PAAR) din localitatea gtei pe anul 2O2O

5. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea modificdrii Statului de funqii pentru
Aparatul de specialitate al Primarului oraqului gtei
6. Proiect de hotirdre Privind aprobarea Planului Anual de Actiune in Domeniul
Organiz5rii, Administrdrii 9i Acorddrii Serviciilor Sociale la nivelul oragului gtei, pentru
anul2O2O.
7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea REVIZUIRII REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE gI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LocAL AL ORA$ULUI grEI aprobat prin
HCL nr. 8/2016
8. Informare Privind situa;ia sociald a persoanelor cu handicap grav de pe taz.a
ora.pului gtei;

9' Informare privind RAPORTUL cu privire Ia constatdrile si concluziile rczaltate
urma activitefii de indrumare, verificare si control ce s-a efectuat Ia sediul autorititii
administra;iei publice locale al ORA$ULUI $tei in data de 03.O2.2O2O
1O. Diverse
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