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PRIMĂRIA ORAŞULUI CURTICI

315200-Curtici,str.Primăriei,nr.47,jud.Arad,tel.057/464004,fax 057/464130
E-mail: secretariat Oprimariacurțici.ro

În

ANUNŢ

conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică locală și prevederile art.135 alin.(4) din OUG nr.57/2019
Codul Administrativ, aducem la cunoștința publică următoarele proiecte de acte normative ce
urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local Curtici, în ședința extraordinară din data de
16.06.2022, ora 19,00, în sala de ședinte a Primăriei orașului Curtici:

de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare.
de hotărâre privind Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor
1.Proiect
2.Proiect
3.Proiect
4.Proiect

teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Judeţul
administrativ

Arad ADISIGD Arad din Zona 1 a judeţului Arad, avizarea Strategiei de
contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentaţiei de

atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizare în judeţul Arad, Zona 1.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Grupului de
Lucru Local (GLL), înfiinţarea Grupului de Iniţiativă Locală (GIL),
aprobarea Planului de acţiune local și a Regulamentului de funcţionare
a celor două grupuri, pentru asigurarea implementării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, în orașul Curtici.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Aur și a unui premiu
în valoare de 500 lei, din bugetul local, cuplurilor din orașul Curtici care
au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în perioada 01.01.2020
—

15.06.2022.

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.229
din 10.01.2022, încheiat între autoritatea locală și di Cucoș Ion.
Publicăm astăzi, 16.06.2022 pe site-ul Primăriei Curtici www.primariacurtici.ro
secțiunea Consiliul Local/Proiecte de hotărări 2021, Dispoziţia nr.247/14.06.2022, care
cuprinde ordinea de zi. Cei interesați pot transmite pe adresa de e-mail:
secretariat Qprimariacurtici.ro sau în scris la registratura primăriei, propuneri, sugestii cu
valoare de recomandare, privind conţinutul actelor normative până la data de 16.06.2022 ora
12,00, sugestiile și propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului
Local Curtici din data de 16.06.2022 cu începere de la ora 19,00.

BAN

Primar,
Ioan Bogdan

Secretar general,
jr.Nagy Ioan
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DISPOZIŢIA NR.247
din 14.06.2022
privind convocarea Consiliului Local Curtici în şedinţă

Primarul orașului Curtici, domnul Ban Ioan Bogdan,

art.133 alin.(1) și alin.(2), art.134 alin.(3) lit.a) și
lit.b),alin.(4)
alin.(5), art.135, art.155 alin.(1) lit.b) și lit.e), alin.(3) lit.b) și
art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
În temeiul prevederilor
și

privind Codul Administrativ,

cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE

:

Art.1.Se

convoacă Consiliul Local al orașului Curtici în Ședinţă
Extraordinară, cu participarea fizică sau on line a consilierilor locali, pentru data
de 16.06.2022, ora 19,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Curtici din cadrul
sediului Primăriei Orașului Curtici, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care
face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2.Documentele înscrise în proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit
consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și/sau format letric și pot fi
consultate și pe pagina de internet la adresa www.primariacurtici.ro, CONSILIUL
LOCAL, Şedinţe, 2022.
Art.3.Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea zi, însoţite de documentele
prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale
de

Consiliului local al Orașului Curtici.
Art.4.Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a
formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe
în condiţiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise
ordinea
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, cel mai târziu în ziua
ședinței, respectiv în data de 15.06.2022, ora 12,00.
Art.5.Prin grija Secretarului General al Orașului Curtici, prezenta dispoziţie
va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Curtici,
Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, membrilor Consiliului Local al orașului Curtici,
şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa
WWwW.primariacurtici.ro, 2 ex APL.
de

zi

PRIMAR,

Ban loan Bogdan

Avizat Secretar General,
jr.Nagy Ioan
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Anexă la Dispoziţia nr.247/ 14.06.2022

a Primarului

orașului Curtici

PROIECT
ședinței Consiliului Local al orașului Curtici
din data de 16.06.2022, ora 19,00.

al ordinii de zi a

1.Proiect de
2.Proiect de
3.„Proiect de
4.Proiect de

hotărâre
hotărâre
hotărâre
hotărâre

privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare.

delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi
componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Judeţul Arad ADISIGD Arad din Zona
1 a județului Arad, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de
fundamentare și a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii
unor activități componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Arad,

Zona 1.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Grupului de Lucru
Local (GLL), înființarea Grupului de Iniţiativă Locală (GIL), aprobarea

Planului de acțiune local și a Regulamentului de funcţionare a celor două
grupuri, pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru

perioada 2022-2027, în orașul Curtici.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Aur și a unui premiu în
valoare de 500 lei, din bugetul local, cuplurilor din orașul Curtici care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în perioada 01.01.2020
-—

15.06.2022.

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.229 din
10.01.2022, încheiat între autoritatea locală și di Cucoș Ion.

PRIMAR,

Ban loan Bogdan

Avizat Secretar General,
jr.Nagy Ioan

