ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CABINETUL PRIMARULUI

DISPOZIŢIA
Nr. 745 din 28.09.2020
privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară
IOANA ROXANA IORGA – VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR;
Având în vedere prevederile art. 133, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „b”,
precum și cele ale art. 163, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
În temeiul art. 134, alin. 1, lit. „a” şi alin. 5, al art. 135, al art. 155, alin. 1,
lit. „b”, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ;

DISPUN:
Art. 1. Se convoacă în şedinţă, de îndată, Consiliul Local al Municipiului
Roman pentru data de 29.09.2020, ora 1400, la sediul Municipiului Roman, în
sala „Nicolae Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, cu proiectul ordinii
de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție;
Art. 2. Prezenta dispoziție împreună cu proiectele de hotărâre, referatele
de aprobare ale acestora și rapoartele de specialitate se vor transmite în format
electronic la adresele de e-mail asociate fiecărui consilier.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se va comunica, potrivit legii, prin grija
Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor
interesate.
Viceprimar cu atribuții de primar,
Ioana Roxana IORGA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la Dispoziția Viceprimarului cu atribuții de primar nr. 745 din 28.09.2020

PROIECT ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru
pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al
României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv
Municipiul Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul
Municipiului Roman – C2, C4 și C5;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de
investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul
2020 – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman –
C2 și C5;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ
ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale
și de protecție medicală”, SMIS 140999 – iniţiator Ioana Roxana Iorga Viceprimarul Municipiului Roman – C2 și C5;
Viceprimar cu atribuții de primar,
Ioana Roxana IORGA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

C1 – Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului;
C2 – Comisia pentru buget finanţe;
C3 – Comisia pentru administraţie publică locală sport şi turism;
C4 – Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret;
C5 – Comisia juridică;

