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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  S ĂCELE,  
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 
23.05.2013 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 exercitiului financiar pe anul 2012 al R.A.G.C.P.S. Sacele. 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al 

R.A.G.C.P.S. Sacele 
3. Proiect de hotarare pentru modificarea  si completarea H.C.L. nr. 191/05.09.2006 privind aprobarea 

organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al R.A.G.C.P.S. Sacele, modificata 
prin H.C.L.nr. 51/25.03.2010 

4. Proiect de hotarare pentru numirea unor membri in Consiliul de administratie al R.A.G.C.P.S. 
Sacele pe pozitiile vacante. 

5. Proiect de hotarare privind numirea a doi membrii in Consiliul de administratie al R.P.L.P. Sacele 
R.A. pe pozitiile vacante. 

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2012. 
7. Proiect de hotarare pentru  acordarea  de inlesniri  la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local 

pentru Marica Georgeta Lenuta. 
8. Proiect de hotarare privind  mandatarea  Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R. A. pentru 

demararea procedurilor  de identificare, de intocmire  a documentatiei tehnice  pentru  suprafata 
de padure ce urmeaza a fi solicitata spre retrocedare de catre Municipiul Sacele. 

9. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a numitului Popescu Nicu prin care 
doneaza reteaua stradala de canalizare menajera compusa din conducta de beton cu diametrul de 
300 mm si lungimea de 105 metri, situata pe str. Marasesti de la nr.17, pana la colectorul din str. 
Oituz si 4 camine de beton aferente. 

10. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe perioada determinata a unor spatii din 
cadrul Policlinicii Municipiului Sacele pentru realizarea serviciilor medicale. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a unui cabinet medical situat in 
Policlinica Municipiul Sacele, in vederea vanzarii conform OUG 68/2008. 

12. 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. 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri unor strazi din Municipiul Sacele. 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Sacele la « Programul de stimulare 

a innoirii parcului auto national » programul rabla 2013, in vederea achizitionarii unui autovehicul 
prin acest program de catre Municipiul Sacele si casarea autovehiculului ARO 243 D. 

 
DIVERSE:  

1. Informare privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale Nr.1 Sacele, in  Scoala Gimnaziala Nr.1 
« Fratii Minea » Sacele. 



2. Informare privind schimbarea denumirii strazii Pasunii in strada « Doctor Ion Minea », a unei parti 
din strada Darie Magheru in strada « Preot Daniil Purcaroiu » si atribuirea denumirii de  «  P-ta 
Unirii »  unei parti din strada Barbu Lautaru. 

3.  Informare privind raportul de activitate al Directiei pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor pentru 
perioada 28.03.2012 – 13.03.2013 

 
 
 
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.  ANDRONIC  MARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizat: Sef  Birou  Cont. Administrativ: C.J. DASCALU BIANCA 
 
Elaborat : Birou Cont. Administrativ :  C.J. GETA NECULA 
 ex. 5 


