
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ț I A  NR.104  

privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al 

orașului Rovinari, județul Gorj, pentru data de 06.03.2023 

 

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ 

 

Având în vedere:  

 

-Prevederile art.133(2), lit.a, art.134, alin.4, art.135 și 137 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

-În temeiul art.196 (1), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1.Convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local Rovinari pentru 

data  de 06.03.2023,  care va avea loc prin prezență fizică în sala de ședințe a Primăriei orașului 

Rovinari, situată în oraș Rovinari, str.Florilor, nr.2, et.1, jud.Gorj, ora 1000, cu proiectul ordinii de 

zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. 

Art.2.Prezenta dispoziție împreună cu proiectele de hotărâre și referatele de aprobare ale 

acestora, precum și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi înaintate, în format 

electronic, la adresele de e-mail indicate de fiecare consilier local. 

Art.3.Amendamentele se vor formula și se vor depune până cel mai târziu data comisiilor 

de specialitate, la secretarul general al orașului Rovinari. 

Art.4.Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5.Prezenta dispoziție se va comunică, potrivit legii, Instituției Prefectului Județului 

Gorj, pentru verificarea legalității, precum și persoanelor interesate și va fi adusă la cunoștință 

publică prin afișare pe pagina de internet a instituției. 

 

 

      Emisa astăzi: 03.03.2023 

                       CONTRASEMNEZĂ  

                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                  Aurora-Carmen Popescu 

                         

 

PRIMAR, 

Robert-Dorin Filip 

 

 

     

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL ROVINARI 

PRIMAR 



 

 

    Anexă la Dispoziția Primarului orașului Rovinari  

 

 

 

CONVOCATOR 

în conformitate cu Dispoziția Primarului orașului Rovinari nr. 104/03.03.2023 

se convoacă Consiliului Local Rovinari în ședință extraordinară, de îndată, 

care va avea loc în data de 06.03.2023, ora 1000 , cu urmatorul 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului  orașului Rovinari. (C1+C2). 

Inițiator: primar 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea 

Servicii Publice Locale SRL. (C1+C2) 

Inițiator: primar 

3.Proiect de hotărâre privind cesiunea părților sociale deținute de SC APA CANAL 

SALUBRITATE SRL prin lichidator judiciar Siomax SPRL către Orașul Rovinari, prin Consiliul 

Local Rovinari și actualizarea actului constitutiv al Societății Servicii Publice Locale SRL. (C1+C2) 

Inițiator: primar 

 4.Proiect de hotărâre  privind demararea procedurii de concesionare, prin licitație publică 

organizată în condițiile legii, a terenurilor în suprafață de 132932mp cu nr.cadastral 37036 și în 

suprafață de 6076mp cu nr.cadastral 37037, situate în extravilanul orașului Rovinari, județul 

Gorj.(C1+C2+C3) 

Inițiator: primar 

 

 

                       SECRETAR GENERAL, 

                                  Aurora-Carmen Popescu 

 

PRIMAR, 

   Robert Dorin Filip 

 

 

 

 

 

 

 

C1 = COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE 

C2 = COMISIA PENTRU ACTIVITATI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, ACTIVITATI SOCIAL-

CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE 

SOCIALA 

C3=COMISIA PENTRU ACTIVITATI AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, 

AGRICULTURA, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM 

 

 


