
  
 

 

DISPOZIȚIA  nr. 415 din 20 mai 2022 

Privind convocarea Consiliului Local al Orașului Petrila, în ședință ordinară 

 pentru data de 26.05.2022, ora 14:00     

 

 

 Primarul orașului Petrila; 

 Având în vedere referatul nr. 25569/20.05.2022, prin care Secretarul general al U.A.T. oraș 

Petrila, doamna Adriana Elena Dăian, propune convocarea Consiliului Local al orașului Petrila, în 

ședința ordinară pentru data de 26.05.2022, ora 14:00; 

  În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1),  art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, 

art. 155 alin (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (4), art. 243 alin (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

DISPUNE: 

 

Art.1 - Convoacă Consiliul Local al Orașului Petrila în ședință ordinară, în data de 26.05.2022, 

ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședință a Casei de Cultura Ladislau Schmidt, având proiectul 

ordinii de zi  prevăzut în anexa parte integrantă la prezenta dispoziție. 

 

             Art.2 - (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali 

prin poșta electronică la adresele de e-mail ale acestora. 

          (2) Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre. 

          (3) Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al orașului Petrila în baza competențelor acestora conform anexei menționate la art. 1. 

                    
Art.3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată conform termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 

a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.4 - Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Hunedoara și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al orașului Petrila.                  

 

 Orașul Petrila, 20.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

           P R I M A R,                              Contrasemnează  

Vasile Jurca                           Secretar General, 

                                                                                                                  Adriana Elena Dăian  

 

       



Anexă la Dispoziția nr. __________/20.05.2022 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, ca membru asociat, în valoare de 46.756 

lei, pe anul 2022, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul integrat de gestionare a 

deșeurilor, judeţul Hunedoara”. 

         INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, ca membru asociat, în valoare de 22.823  

lei , pe anul 2021, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Zonal 

“Green Line-Valea Jiului” 

                                                                                                         INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la 

bugetul local, unităților de cult din orașul Petrila aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România. 

      INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor  imobile  care alcătuiesc 

domeniul privat al orașului Petrila, aprobat prin HCL nr.  48/21.04.2021.  
      INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe către domnul Panait Andrei, a terenului 

în suprafață de 19 mp, evidențiat în CF nr. 65580 Petrila, situat în str. 22 Decembrie, oraș Petrila, 

jud. Hunedoara, pentru extindere construcție. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Petrila, să aprobe 

în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  ,, SISTEMUL 

INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA” modificarea 

Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la 

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D Bârcea Mare. 
INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului teren, luciu de 

apă și terenul aferent luciului de apă, situat în orasului Petrila, județul Hunedoara, identificat în CF 

nr. 62416 Petrila,  în vederea amenajării unei ferme piscicole. 
INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

8. Diverse și interpelări 

 

Spre avizare Comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică - Proiectele nr. 1-7. 

- Comisia juridica - Proiectele nr.  3, 5-7. 

- Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism - Proiectele nr. 3-5, 7. 

- Comisia social - culturală - Proiectele nr. 3. 

 

 P R I M A R                       Contrasemnează   

            Vasile Jurca          Secretar General, 

                                                                                                             Adriana Elena Dăian  


