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DISPOZIŢIE
Privind convocarea sedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Sacele
PRIMARUL MUNICIPIULUI SĂCELE,
Avand in vedere art. 39 alin. 1, alin. 3 şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
D I S P U N E:
ART. 1 Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Sacele care va avea loc la data de
21.02.2013 ora 16,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele situat in Piata Libertatii nr.17, in sala de sedinte, cu
urmatorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 din HCL. Nr.181/23.12.2010 privind actualizarea tarifelor
practicate pentru serviciul public de salubrizare la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr. 6446/15.05.2006 cu indicele de inflaţie, precum şi
avizarea încheierii actului adiţional.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor maxime pana la care pot fi anulate creantele fiscale datorate
de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice pentru anul 2013.
3. Proiect de hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local pentru
Laslo Dumitru Puiu.
4. Proiect de hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local
pentru Olescu Craciun.
5. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile art. 286 din
Legea nr. 571/2003 şi H.G. nr. 44/2004.
6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 139/26.11.2009 pentru aprobarea desemnării
unui consilier local care să facă parte din comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din municipiul
Săcele.
7. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 12/27.01.2011 privind constituirea Comisiei
Locale de Ordine Publica si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a acesteia.
8. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali ai Consiliului local al Municipiului

Sacele pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitatia publica deschisa pentru
inchirierea suprafetelor de teren pasune alpina proprietatea privata a Municipiului Sacele.
9. Proiect de hotarare pentru aprobare Plan urbanistic zonal pentru modificare PUZ „Construire ansamblu de
locuinte si sedii firma”, str. Toamnei, aprobat prin HCL nr. 121 din 28.06.2007.
DIVERSE:
1. Raportul Primarului Municipiului Sacele privind activitatea din anul 2012.
2. Informare privind schimbarea denumirii strazii Bucegi in strada „ Preot Petru Leuca”
ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Secretarul Municipiului Săcele.
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