
  
 

 

DISPOZIȚIA  nr. 1050 din 16 decembrie 2022 

Privind convocarea Consiliului Local al Orașului Petrila, în ședință ordinară 

 pentru data de 22.12.2022, ora 14:00     

 

 

  Primarul orașului Petrila; 

 Având în vedere referatul nr. 94820/16.12.2022, 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 22.12.2022, 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 22.12.2022, 

ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședință a Casei de Cultură Ladislau Schmidt din orașul Petrila, 

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, 16.12.2022 

 

 

 

 

                                                                                                              

           P R I M A R,                              Contrasemnează  

Vasile Jurca                           Secretar General, 

                                                                                                                  Adriana Elena Dăian  

 

 

       

 

 



Anexă la Dispoziția nr. 1050/16.12.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol, la 

nivelul orașului Petrila.  

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare 

în orașul Petrila nr. 114/16487/20.04.2022 încheiat între Orașului Petrila și S.C. SISTER STUDIO 

S.R.L. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea  art. 1 alin. (2) din HCL nr. 172/2022 privind aprobarea 

numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat,  

pentru anul școlar 2022-2023, din orașul Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modificare 

trecere la nivel cu linia ferată industrială Lonea a centurii de ocolire Petrila – pod Petrila, în 

localitatea Petrila, județul Hunedoara". 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unui număr de 5 locuințe ANL, situate în orașul 

Petrila, județul Hunedoara. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

7. 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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii 

și Solidarității Sociale și U.A.T. orașul Petrila precum și a declarației pe proprie răspundere privind 

locația în care se implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect, 

în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor  membrilor Consiliului de Administratie 

al  SC  EDIL SAL PREST SA Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de  „Cetățean de Onoare al Orașului Petrila”, domnului 

Dănuț-Corneliu Gavrilă. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Orașului Petrila”, domnului 

Laurențiu-Sorin Vasile. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

12. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a 

sumelor avansate de către U.A.T.,  orașul Petrila pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 

proprietarilor din blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, ETAPA VII, 

aferente Asociației Proprietarilor nr. 4 Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

 

 

 

 



 

13. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a 

sumelor avansate de către U.A.T.,  orașul Petrila pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 

proprietarilor din blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, aferente 

Asociației proprietarilor de Imobile Petrila II. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

14. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a 

sumelor avansate de către U.A.T.,  orașul Petrila pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 

proprietarilor din blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, aferente 

Asociației de proprietari  “Bloc 3, Muncii Petrila”. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

15. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a 

sumelor avansate de către U.A.T.,  orașul Petrila pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a 

proprietarilor din blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, ETAPA II, 

aferente Asociației Proprietarilor Nr. 4 Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare 

a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Petrila și aplicarea majorării 

impozitului aferent acestora. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice, 

respectiv a drumului forestier Taia- Aușelu, aflat în domeniul public al orașului Petrila și în 

administrarea Consiliului Local Petrila, conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

18. Diverse și interpelări 

Spre avizare Comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică – Proiectele nr. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

- Comisia juridica - Proiectele nr. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11. 

- Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism - Proiectele nr. 3, 5, 7, 16, 17. 

- Comisia social - culturală - Proiectele nr. 4, 6, 8, 10, 11. 

 

 

 

 

 

 P R I M A R                       Contrasemnează   

            Vasile Jurca          Secretar General, 

                                                                                                             Adriana Elena Dăian  

 

 

 

 



 
Nr. 94820/16.12.2022 

 

 

 

REFERAT 

 

 

   Având în vedere proiectele de hotărâre înscrise a fi dezbătut în Consiliul Local al 

orașului Petrila, în conformitate cu prevederile 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), din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, propun convocarea Consiliului Local al orașului Petrila, în ședință ordinară, pentru 

data de 22.12.2022, ora 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General, 

Adriana Elena Dăian  

 


