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JUDEȚUL COVASNA
PRIMARUL ORAȘULUI COVASNA

D I S P O Z I Ț I A  NR.   60  /2021
cu privire la convocarea Consiliului Local al Oraşului Covasna în ședinţa

ORDINARĂ pentru data de 25 februarie 2021, ora 1400 

Primarul oraşului Covasna:
În conformitate cu prevederile: 

            - HOTĂRÂRE nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi
stabilirea  măsurilor  care  se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru  prevenirea  şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
           -  LEGEA nr. 55 din 15 mai  2020  privind unele măsuri  pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare

            - art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a”, alin. (5), art. 135,
art. 196 alin. (1) lit. „b” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1. - Convocarea Consiliului local al oraşului Covasna în şedinţa ordinară
pentru data de 25 februarie 2021, ora 1400, conform proiectului ordinii de zi, anexă
la prezenta.

Art. 2. – Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția
consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 3. – Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente
asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, prin e-mail până la
data de 24.02.2021. 

Art. 4. - Ședința se va desfășura cu respectarea distanței sociale, în sala mare
de evenimente a Casei Orășenești de Cultură, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4
mp pentru fiecare persoană participantă, cu respectarea regulilor de protecție sanitară.

 
Covasna, la _______2021.

                 PRIMAR,
           GYERŐ JÓZSEF            Contrasemnează,
                                                                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                        AL ORAȘULUI COVASNA,

          VASILICA ENEA
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