
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  ARAD 

MUNICIPIUL  ARAD 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 623 

din 26 martie 2021 

cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad 

în şedinţă publică extraordinară, pentru ziua de marți, 30 martie 2021 

 

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi 

art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

emite prezenta  

D I S P O Z I Ț I E 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în şedinţă publică extraordinară  pentru 

ziua de marți, 30 martie 2021, ora 12,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, 

Bulevardul Revoluţiei nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă 

din prezenta dispoziție. 

 

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali 

prin intermediul poștei electronice. 

 

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, 

se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.  

 

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. 

 

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin 

mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferință. 

 

P R I M A R 

Călin BIBARȚ 

 

 
IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziţii Primar 2021                                                                                                                      
Dosar şedinţă extraordinara CLMA 30.03.2021 

Dosar ordine de zi şedinţe CLMA 2020-2024  

 
 

Cod: PMA-S4-15     

Contrasemnează  pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Arad   

Lilioara STEPANESCU 



  



Anexa la Dispoziția nr. 623/26.03.2021 

a Primarului Municipiului Arad 

 

P R O I E C T 

al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 din data de marți, 30.03.2021 

 

 

 

 

1. Depunerea jurământului de către domnul Gaman Ioan,  al cărui mandat de consilier local 

a fost validat. 

2. Proiect de hotărâre nr. 143/2021 privind actualizarea componenței comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020-2024. 

3. Proiect de hotărâre nr. 165/2021 privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru 

Dezvoltare Locală între Unitatea Adminstrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT 

Municipiul Arad) și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Arad 

(SNCRR Filiala Arad), precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul Proiectului „O șansă pentru fiecare!” 

– iniţiativa primarului. 

4. Proiect de hotărâre nr. 170/2021 privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru 

Dezvoltare Locală între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT 

Municipiul Arad) și Institutul pentru Dezvoltare Locală – Think Global Act Local, 

precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Parteneriatului pentru 

Dezvoltare Locală în cadrul proiectului „Soluții inovative pentru orașe verzi” – iniţiativa 

primarului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


