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RAPORT DE ACTIVITATE 

 

Pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

 

                Prezentat în conformitate cu prevederile  art. 95  din H.C.L. 129/2018  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Petrila. 

În perioada analizată componența comisiei a fost următoarea:  

1. OROS CRISTIAN VASILE         – președinte 

2. ȚURCAȘ EMILIA ANCUȚA      – secretar 

3. HELJIU MARIUS NICOLAE      – membru 

4. ROGOBETE MARIUS                 – membru  

5. GRAURE IOAN                            - membru 

 

              În intervalul 01.01.2021 – 31.12.2021 , Comisia Economică s-a întrunit  în 37 de ședințe în cadrul 

cărora au fost dezbătute , analizate și supuse avizării un număr de 131 proiecte , care au primit aviz favorabil. 

                Unele dintre cele mai importante proiecte de hotărâre avizate de comisie sunt cele privind: 

- aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, pentru 

semestrul II al anului școlar 2020-2021, din orașul Petrila; 

- aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, precum și actualizarea limitelor amenzilor 

stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completaările 

ulterioare pentru anul 2022; 

- aprobarea componenței comisiei de evaluare și analiză a proiectelor pentru finanțări 

nerambursabile de la bugetul local al orașului Petrila depuse de către societățile care au făcut 

propuneri de proiecte pentru activități sportive organizate conform legii nr. 69/2000 a educației 

fizice și sportului precum și a bugetului alocat acestei finanțări; 

- aprobarea cererii de finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

estimativ pentru obiectivul de investiții “ Modernizare infrastructură rutieră în orașul Petrila”; 

- aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022; 

- aprobarea stabilirii taxelor de concesiune și închiriere pentru anul 2022; 

- aprobarea bugetului local  pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 

- aprobarea cererii de finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

estimativ pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare străzi de interes local în orașul Petrila-etapa 

IV”; 

- aprobarea cererii de finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

estimativ pentru obiectivul de investiții “ Amenajare acces bloc social strada Republicii, oraș 

Petrila, județul Hunedoara’; 

 



 

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

“ Deviere conductă și modificare branșamente gaze naturale presiune redusă  în localitatea Petrila, 

str. T. Vladimirescu , zona bloc 37-38, județul Hunedoara”  

- aprobarea preluării de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții SA, în domeniul public al orașului Petrila, a obiectivului 

de investiții „ Construcție Bazin de Înot Școlar ”; 

- aprobarea actelor procedurale în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor Române  cu personalitate 

juridică, care înființează  și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2022. 

 

               Comisia s-a întrunit înainte de fiecare ședință ordinară și extraordinară a Consiliului Local al 

orașului Petrila, pentru a discuta proiectele de hotărâre propuse prin ordinea de zi , dar și pe cele propuse peste 

ordinea de zi. 

               Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă de conlucrare și colaborare , discuțiile fiind constructive, 

iar observațiile pertinente. 

                La fiecare ședință de comisie a fost încheiat un proces verbal care cuprinde informații privind 

avizele formulate pentru fiecare proiect de hotărâre de pe ordinea de zi în parte, amendamentele prezentate , 

un rezumat al dezbaterilor , dar și alte date relevante pentru activitatea comisiei. De asemenea, toate proiectele 

dezbătute și supuse avizării în comisie sunt însoțite fiecare de câte un aviz, acesta fiind prezentat secreatarului 

general al U.A.T 

 

 

 

              PREȘEDINTE                                                                                               SECRETAR 

  OROS CRISTIAN VASILE                                                                        ȚURCAȘ EMILIA ANCUȚA 

 

 

 


