
 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind suplimentarea Dispoziţiei Primarului nr. 591/20.08.2020 privind convocarea Consiliului 

Local în şedinţă ordinară, completată prin Dispoziția Primarului nr. 610/26.08.2020 
 

Primarul Municipiului Mediaş, dl. Gheorghe Roman, 
Având în vedere Referatul cu nr. 10699 din data de 27.08.2020 privind suplimentarea 

Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 27.08.2020, ora 16, 
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 591/20.08.2020 completată prin Dispoziția Primarului 
nr. 610/26.08.2020, 

În temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. ”a”, alin.(2) și (3) lit. ”a”,  
art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Adinistrativ,  
 

DISPUNE: 
 

Art. 1. (1) Se suplimentează Anexa la Dispoziţia Primarului nr. 591/20.08.2020 privind 
convocarea Consiliului Local al municipiului Mediaş în şedinţa ordinară la data de  27 august 
2020, ora 1600, completată prin Dispoziția Primarului nr. 610/26.08.2020, care se va desfășura prin 
videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco,cu:  

Pct. nr. 28. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Parteneriat de implementare între 
UAT Municipiul Mediaș și Compania  Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în 
scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a Municipiului Mediaș”. 

 
 (2) Proiectul ordinii de zi  modificat și completat conform alineatului precedent 

constituie anexă la prezenta Dispoziție. 
 
Art.2. (1) Materialele înscrise în suplimentarea proiectului Ordinii de zi vor fi transmise 

prin e-mail consilierilor locali și postate pe site-ul  www.primariamedias.ro. de către 
Compartimentul Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local. 
 (2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Mediaș, conform Anexei menționate la art.1. 
 (3) Consilierii locali sunt invitați să formuleze  și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri. 
 

Art. 3. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 Art.4. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului județului Sibiu, Direcției de 
Administrație Publică Locală, Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local.  
 

   Primar,                                                     Secretar general,                      
             Gheorghe Roman                                        Petruțiu Marina-Simona 
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