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DISPOZITIA nr.132S
din 20.10.2020

privind convocarea de indatii a Consiliului local al municipiului Zaliiu in $edintii
extraordinarii ce se va desfii~ura online in data de 22 octombrie 2020 orele 09,00

Primarul municipiului Zalau;
in conformitate cu prevederile art. 134 alin.l lit.a, alin.4 ;;iart. 135 din OUG nr. 57 din

5 iulie 2019 privind Codul Administrativ,'
Referatul Directiei Administratie Publica nr. 58571 din data de 20.10.2020;
in temeiul art. 155 alin.l lit.e;;i art. 196 alin.l lit b din OUG nr. 57 din 5 iulie 2019

privind Codul Adm inistrativ,'

DISPUN:

Art.I. (J)Se convoaca de indata Consiliul Local al municipiului Zalau, in $edintii
extraordinarii, pentru data 22 octombrie 2020 orele 09.00 ce se va desfli;;ura online prin
mijloace electron ice stabilite prin HCL nr. 212020 modificata prin HCL nr. 24912020 privind
modificarea ;;icompletarea Regulamentului de organizare ;;ifunctionare al Consiliului Local
al municipiului Zalau aprobat prin Hotariirea Consiliului Local al municipiului Zalau nr.2
din 23.01.2020, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi ce constituie anexa la prezenta
Dispozitie.

(2)Accesul online pentru cetatenii care doresc sa participe la ;;edinta, se va asigura
prin intermediul platformei ZOOM Datele de acces vor fi disponibile pe site-ul institutiei-
sectiunea $edintele Consiliului Local - Proiecte de hotariiri.

Art.2.Materialele inscrise pe ordinea de zi a ~edintei Consiliului Local vor fi puse la
dispozitia consilierilor locali prin postarea acestora, in format electronic-PDF pe site-ul
institutiei www.zalausj.ro-sectiunea Sedintele Consiliului Local- Proiecte de HoHidiri.

Art.3.Consilierii locali pot formula sau depune amendamente asupra proiectelor de
hotanlri inscrise pe ordinea de zi.

Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Directia
administratie publica.

Art.5.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului judetul Salaj, Primarul municipiului Zalau
-Directia administratie publica,
-Directiile ~i serviciile din cadrul aparatului propriu
-Consilieri locali, Mass-media locala

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mari~ Fazaca~
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Anexa la Dispozitia nr. 1325 din 20.10.2020

Ordine de zi
pentru ~edinta Consiliului Local al Municipiului Zalau

din data de 22 octombrie 2020 ora 09,00

Avand in vedere prevederile art,134 alin.4, alin.5 lit. b ~i art.135 din OUG m. 57 din 5 iulie 2019
privind Codul Administrativ;

Aprobarea Procesului verbal al $edinlei Consiliului local din data de 17 septembrie 2020 si a
Ordinii de zi pentru sedinta din 22 octombrie 2020.

I.Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta ce va conduce ~edintele Consiliului
local al municipiului Zalau in luna octombrie 2020.

- initiator Primarul Municipiului ZaUiu
- Comisii de Specialitate - Comisia juridica

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau ~1 a bugetului
institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii ~i subventii pentru anul 2020.

- initiator Primarul Municipiului Zalau
- Comisii de Specialitate - Comisia juridica

- Comisia economica
- Comisia urbanism
- Comisia pentru sanatate, cuitura, invatamant
- Comisia pentru drepturile omului

3.Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a Municipiului Zalau ~i administrarea
Consiliului Local in proprietatea publica a Statului, a suprafetei de teren de 145.774 mp necesara lucrarilor
de utilitate publica de interes national "Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, intre DNIF, km
79+625-DJl91C".

- initiator Primarul Municipiului Zalau
- Comisii de Specialitate - Comisia juridica

- Comisia economica
- Comisia urbanism
- Comisia pentru sanatate, cuitura, invatamant
- Comisia pentru drepturile omului

4.Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al documentatiei de urbanism Plan
Urbanistic Zonal "SERVICII DE INTERES GENERAL - STRADA MACIESILOR", beneficiar Municipiul
Zalau, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Zalau m. 304 din 19.11.2014.

- initiator Primarul Municipiului Zalau
- Comisii de Specialitate - Comisia juridica

- Comisia urbanism
Diverse
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