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D I S P O Z I Ţ I A  Nr.70 /2021 
 Privind convocarea Consiliului  local în ședință  Ordinară 

 

 

 

 

    Primarul orașului Borsec. 
 

 

                          

    În temeiul dispozițiunilor art.133(1) , art.155(1), lit.b), art.155(3), 

lit.b), Cap. VIII, art.196(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 
 

      D I S P U N 

 

 

                           Art.1. Convocarea Consiliului local orășenesc Borsec în ședință 

Ordinară  pentru   data de  24  iunie   2021, orele 14,00    în sala de  ședințe din  

sediul primăriei , strada  Carpați nr.6/A, parter.   
 

Proiect de ordine de zi:     

     
                         1. Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la  stabilirea 

destinației pentru 202,96  mc., volum brut  masă  lemnoasă  provenită din producția 
anului 2021 din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Borsec  
 

             2. Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea   tarifelor   

pentru colectarea şi transportul deșeului  menajer,  gestionarea deșeurilor de hârtie, 

metal, plastic , sticlă , deșeuri voluminoase și cele provenite din construcții.    
           
         3.  Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la  decontarea navetei 
cadrelor didactice 

 
                         4.  Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la deplasarea D-lui 

primar  la Bácsalmás -  Ungaria . 
 

        5. Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea  

Serviciului voluntar pentru situații de urgență   
 

                       6. Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării 
Statutului ADI Harghita  
 

 
 

 



                         7. Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea structurii 

organizatorice şi  a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului şi 
serviciilor publice subordonate. 
 

                         8.  Adoptarea unui proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea 
bugetului local pe anul 2021. 
 

                           Materialul ședinței a fost transmis consilierilor prin intermediul E-

mail la data de 17  iunie   2021  împreună cu invitația de a depune  amendamente  

asupra proiectului  de hotărâre care urmează să fie dezbătută și aprobată ; 
 

                             Materialul ședinței a fost pus la  dispoziția comisiei pentru buget 

finanțe ,  administrație publică socială, juridică și urbanism   în  vederea  emiterii 
avizelor consultative.      
             
              

                               Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se 

încredințează  secretarul general al Unității Administrativ Teritoriale Borsec. 
 

                            Art.3.  Prezenta dispoziție prin grija secretarului  general al Unității 
Administrativ Teritoriale Borsec se va înainte: 
 

                                           Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului administrativ. 
                                           Domnilor consilieri;  
 

  Borsec, la  17 iunie  2021 

 

 

 

 

 

 

  

                     P R I M A R, 
              Mik József 

          CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR GENERAL, 
  Moldován Kémenes Ildikó Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Anexă la Dispoziția nr.70 /2021 

 



 
  PRIMARUL ORAŞULUI BORSEC 
 
 

     În conformitate cu prevederile art.135(1) din Ordonanța de 

 Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.  
 
 

      PROPUNERE PROIECT  ORDINE DE ZI 

 

 

 

                         
 

      Materiale transmise consilierilor, 
 

      Raportul   compartimentelor   de  resort din cadrul aparatului de 
 specialitate al primarului,       

      Proiecte de hotărâri 
                                                 Anexe lângă hotărâri 

      Hotărârea Consiliului de Administrație al liceului Tehnologic   
 ”Zimmethaysen” Borsec  

      Adresa Ocolul Silvic Borsec 

      APV-uri cu cantitatea masei lemnoase  

      Invitație Bácsalmás  – Ungaria  
              Notificare  ADI Harghita – Covasna 
                                                Material rectificare buget local  

 
 

 
 

            PRIMAR, 
                  Mik Jozsef 
 
 


