
DISPOZITIA NR.232

Privind convocarea Consiliului Local al oragului Sinaia
in qedin,ta extraordinari de irrdata, din 26,09,2022

in conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1) Si afi. 134 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de Urgenla
nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

in temeiul art. 196 alin.(l), lit. b) din Ordonanra de Urgenli nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORA$ULUI SINAIA
DISPUNE :

ART. l. - Lllni,26,09,2022 ora 15,00 se convoacd Consiliul Local al oraEului Sinaia in qedinli
extraordinari de indata, care se va desfaqura online, prin intermediul platformei ZOOM, cu
urmAtoar€a ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale qedintelor de consiliu din lu:ra august 2022 si din 06 septembrie
2022.
2. Proiect de hoterare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022.
3. Proiect de hotirare pdvind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune a Consiliului local
Sinaia, asupra terenului pddure in suprafale de 5500 mp. situat pa4ial in intravilanul si extravilanul
orasului Sinaia, str. Opler nr. 8, T5. Pd 41/4,jud. Prahova.
4.Proiect de hoterare privind aprobarea proiectului "Construire de insule ecologice digitalizate in
orasul Sinaia."

Art.2. - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai
orasului Sinaia prin mijloace eleclronice.

Art.3. - Proiectele de hotdxari vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al orasului Sinaia.

Art,4. - Consilierii locali pot formula $i transmite amendamente asupra proiectclor de hottuari,
secretarului general al oragului Sinaia.

Art.s. - Prezenta dispozilie va fi adusa la cunostinta publici prin publicarea pe site-ul oficial al
institutiei www. pri maria-sinaia.ro.

Art 6. - Secretarul general al oraEului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administativ
fi administrafie publici !a aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
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