

















































































































































	H.C.L. 145 din 15.10.2019 privind modificarea articolului 1 din H.C.L. nr 115 din 02.07.2019
	H.C.L. 146 din 15.10.2019 privind apobarea proiectului infiintare centru social fara componeneta rezidentiala pentru varstnici
	H.C.L. 147 din 23.10.2019 privind desemnarea presedintelui pentru sedinta ordinara a CLO Oravita
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	H.C.L. 150 din 23.10.2019 pentru revocarea HCL Nr. 138 din 05.09.2019
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	H.C.L. 154 din 23.10.2019 privind rectificarea bugetului propriu al CLO Oravita la Cap. 1 Venituri si Cap 2 Cheltuieli
	H.C.L. 155 din 23.10.2019 privind rectificarea bugetului la activitati extrabugetare
	H.C.L. 156 din 23.10.2019 privind validarea dispozitiei Nr. 561 din 30.09.2019
	H.C.L. 157 din 23.10.2019 privind desemnarea reprezentantului CLO in Consiliul de Administratie al Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 1 din Oravita
	H.C.L. 158 din 23.10.2019 privind desemnarea reprezentantilor CLO Oravita in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Gen Dragalina Oravita
	H.C.L. 159 din 23.10.2019 privind desemnarea reprezentatilor CLO in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Mihai Novac Oravita
	H.C.L. 160 din 23.10.2019 privin desemnarea reprezentantilor CLO Oravita in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Romul Ladea Oravita
	H.C.L. 161 din 23.10.2019 privind acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru persoanele fizice care achita integral in perioada 1.11.2019 - 15.12.2019
	H.C.L. 162 din 31.10.2019 privind desemnarea presedintelui pentru sedinta CLO Oravita
	H.C.L. 163 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului propriu al HCL Oravita la Cap 1 Venituri si Cap 2 Cheltuieli si modificarea listei de investitii Nr. 4 din 2019
	H.C.L. 164 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului la activitati extrabugetare la Cap 1 Venituri si Cap 2 Cheltuieli
	H.C.L. 165 din 31.10.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Oravita
	H.C.L. 166 din 31.10.2019 privin modificarea organigramei si al statului de functii al Centrului Cultural Teatrul Vechi Mihai Eminescu
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