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DISPOZITIA n~1421
din 06.11.2020

privind convocarea Consiliului local al municipiului Zaliiu in sedintii extraordinarii pentru data
de 10 noiembrie 2020, orele 9.00

Primarul municipiului Zalau;
in conformitate cu prevederile art. 134 alin.1 lit.a, alin.3 lit.b ~i art. 135 din OUG nr. 57 din 5

iulie 2019 privind Codul Adm inistra tiv;
Referatul Directiei Administratie Publica nr. 62603 din data de 06.11.2020;
in temeiul art. 155 alin.1 lit.e ~i art. 196 alin.} lit b din OUG nr. 57 din 5 iulie 2019 privind

Codul Administrativ;

DISPUN:

Art.1. Se convoaca Consiliul Local al municipiului Zalau, in sedintii extraordinarii, pentru
data de 10 noiembrie 2020 orele 09.00 cu participarea fizica a consilierilor locali, in Sala de
~edinte Avram Iancu a Primariei Municipiului Zalau (etaj I), cu urmatorul proiect al Ordinii de zi ce
constituie anexa la prezenta Dispozitie.

$edinta Consiliului Local al Municipiului Zalau se va desfii~ura cu respectarea tuturor
normelor legale privind prevenirea infectarii cu virusul SARS-Co V-2.

Accesul public la ~edinta consiliului local se va asigura pentru cetatenii ce au domiciliull
rqedinta in municipiul Zalau, in baza unei solicitari scrise depusa cu minim 2 zile inainte de data
~edintei, doar in limita spatiului disponibil in sala de ~edinta, cu asigurarea masurilor de sanatate
publica precum ~i online prin intermediul platformei ZOOM

Datele de acces pe platforma ZOOM vor fi comunicate solicitantilor.
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 $edintele Consiliului Local- Proiecte de Hotanlri.

Art.3.Consilierii locali pot formula sau depune amendamente asupra proiectelor de hotarari
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 local a
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Anexii la Dispozitia nr. 1421 din 06.11.2020

Ordine de zi
pentru ~edinta Consiliului Local al Municipiului Zaliiu

din data de 10 noiembrie 2020 orele 9.00

Avand in vedere prevederile art, l34 alin,l lit.a, alin,5 lit. b ~i art.135 din OUG ill, 57 din 5 iulie
2019 privind Codul Administrativ;

I.Proiect de hoUirare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta ce va conduce ~edintele
Consiliului local al municipiului Zalau in perioada noiembrie - decembrie 2020.

- initiator Primarul Municipiului Zalau

2.Proiect de hotarare privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Zalau.

- initiator Primarul Municipiului Zalau

3.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarilor Municipiului Zalau.
- initiator Primarul Municipiului Zalau

- Comisii de Specialitate - Comisia juridica
4.Proiect de hotarare privind desemnarea viceprimarului care va fi primul inlocuitor de drept

al Primarului municipiului Zalau.
- initiator Primarul Municipiului ZaHiu

- Comisii de Specialitate - Comisia juridica
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