
 

 

 
 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind completarea Dispoziţiei Primarului nr. 183/19.02.2020 privind convocarea Consiliului 

Local în şedinţă ordinară 

 

Primarul Municipiului Mediaş, dl. Gheorghe Roman, 

Având în vedere Referatul cu nr. 2.813 din data de 24.02.2020 privind completarea Ordinii de zi a 

ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 25.02.2020, ora 16, convocată prin Dispoziţia 

Primarului nr.183/19.02.2020 

 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 completează Anexa la Dispoziţia Primarului nr. 183/19.02.2020 privind 

convocarea Consiliului Local al municipiului Mediaş în şedinţă ordinară, la data de 25.02.2020 cu: 

Pct. 30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mediaș. 

Pct. 31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentației PUZ  „Dezmembrare în patru 

parcele (trei loturi și cale de acces) în vederea construirii de locuințe, împrejmuire cu caracter 

provizoriu și racorduri rețele edilitare” Str. Moșnei fn.  

- Adresa nr. 2.830/24.02.2020 a Asociației Culturare CURCUBEU MEDIAȘ. 

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

prezenta Dispoziție. 

Art.2. (1) Materialele înscrise în completarea 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) Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectului de hotărâre până la 

data de 25.02.2020, ora 15.30, la Secretarul Municipiului Mediaș. 

(3) Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectului analizat până la data de 

25.02.2020, ora 15.30 la Secretarul Municipiului Mediaș. 

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 

 

 

 

 

 

Emisă la Mediaş 24.02.2020 

NR. 200/2020 

3 ex. MD/ MD 

Se comunică la : 1 ex. dos.disp.;1 ex. Prefectură; 1 ex. Aparat CLM    
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