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D I S P O Z I Ţ I E 
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 24.10.2013 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 aprobarea rectificarii bugetului local si a bugetului activitatilor finantate  

integral din venituri proprii pe anul 2013. 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2013. 
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „Centru 
multicultural si educational  in municipiul Sacele”. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii a 6 unitati locative ANL situate in mun. Sacele, 
Cartier Stefan cel Mare catre titularii contractelor de inchiriere. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii HCL nr.28/29.03.2012 si vanzarea unei unitati 
locative ANL situata in mun. Sacele, Cartier Stefan cel Mare, catre titularul contractului de 
inchiriere. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii  a doua unitati locative ANL situate in mun. Sacele, 
Cartier Stefan cel Mare, catre titularii contractelor de inchiriere 

7. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.86/29.08.2013 si aprobarea raportului de evaluare a 
terenului inscris in CF nr.108897 Sacele, sub nr.cad.108897, in suprafata de 748 mp, in vederea 
vanzarii. 

8. Proiect de hotarare privind acordarea gratuita a unei cantitatii de 12 metri steri lemn de foc 
Centrului de Zi pentru copii aflati in situatii de risc. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Completare ansamblu de 
locuinte unifamiliale str.Toamnei - intravilan Sacele”. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de 
retele de comunicatii electronice pe propritatea publica si privata a Municipiului Sacele 

11. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 101/19.09.2013 si aprobarea iniţierii procedurii de 
delegare a gestiunii prin concesiune  a  serviciului de iluminat public  în Municipiul Săcele. 

DIVERSE:  
 
ART.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează  Secretarul  Municipiului  Săcele. 
 
          A P R O B A T                                   Vizat pentru legalitate 
             P R I M A R                              SECRETARUL MUNICIPIULUI   SĂCELE 
ec.  NISTOR  RADU  FLOREA                                                 cj.  DASCALU BIANCA 
 
 
Vizat:   Birou  Cont. Administrativ:  
Elaborat :  C.J. GETA NECULA 
 ex. 5 


