JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Negru Vodă , nr.127

DISPOZIŢIA nr. 170 din 21.04.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în şedinţă
extraordinară în data de 22.04.2020, orele 16.00
Primarul Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş;
Având în vedere prevederile art. 133, alin. (1) şi art. 134, alin. (1) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, referitoare la convocarea consiliului
local în şedinţă ordinară;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2019 privind
Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. – Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung,
judeţul Argeş, în şedinţă extraordinară în data de 22.04.2020, orele 16.00 (convocarea se
face de îndată), şedinţa ce se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă
online de videoconferinţă, după caz.
Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta
dispoziţie.
Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt ataşate prezentei
dispoziţii şi conţin rapoartele de specialitate, referat de aprobare, avize ale comisiilor de
specialitate şi alte documente, după caz.
Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia
consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.
Art. 5. – Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziţie sunt
transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:
a) - Punctul 2 din proiectul ordinii de zi : Proiect de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung
- Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);
- Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

Art. 6. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie se
pot formula şi depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii
administrativ-teritoriale, până cel târziu în ziua şedinţei.
Art. 7. – Prezenta dispoziţie va fi comunicată membrilor Consiliului Local al
Municipiului Câmpulung.
Municipiul Câmpulung, 2020
Primar,
Ioan Liviu ŢÂROIU

Avizat pentru legalitate,
Secretar general
Ramona SIMION

Redactat, R.S.
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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Negru Vodă , nr.127
Anexa la Dispoziţia nr. 170 din 21.04.2020

Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 22.04.2020

1.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului
Câmpulung;
Iniţiator : Primarul Municipiului Câmpulung
Municipiul Câmpulung, 2020

Secretar general,
Ramona SIMION

Primar,
Ioan Liviu ŢÂROIU

Redactat, R.S.
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