
  
 

 

DISPOZIȚIA  nr. 281 din 25 martie 2022 

Privind convocarea Consiliului Local al Orașului Petrila, în ședință ordinară 

 pentru data de 31.03.2022, ora 14:00     

 

 Primarul orașului Petrila; 

 Având în vedere referatul nr. 12958/25.03.2022, 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 31.03.2022, 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 31.03.2022, 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, 25.03.2022 

 

 

 

 

                                                                                                              

           P R I M A R,                              Contrasemnează  

Vasile Jurca                           Secretar General, 

                                                                                                                  Adriana Elena Dăian  

 

 

       



Anexă la Dispoziția nr. 281/25.03.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului orașului Petrila, județul Hunedoara. 

      INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Local al orașului Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

3. Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

hotărâri. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, ca membru asociat, in valoare de 23.378 

lei, pe anul 2022, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului”. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public 

și privat, delegate S.C. EDIL SAL PREST S.A. prin Contractul de delegare nr. 

134/26758/08.09.2016 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listelor de priorități in soluționarea cererilor de locuințe din 

orașul Petrila, pe anul 2022. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii 

din învățământul preuniversitar pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022, din orașul  Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea formelor de sprijin pentru creșterea calității procesului de 

educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual pentru semestrul II al anului 

școlar 2021-2022, pentru unitățile de învățământ din orașul Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor la transportul public local în comun pentru anumite 

categorii de persoane. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii familiilor care au împlinit 50 de ani sau 

60 de ani de căsătorie și persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

11. Raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Petrila pe anul 2021. 

Prezintă: Primar Vasile Jurca 

12. Diverse și interpelări. 

 

Spre avizare Comisiilor de specialitate:  

- Comisia economică - Proiectele nr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10.  

- Comisia juridica - Proiectele nr.  1, 2, 3, 5. 

- Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism - Proiectele nr. 1, 5. 

- Comisia social - culturală - Proiectele nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10. 

 P R I M A R                       Contrasemnează   

            Vasile Jurca          Secretar General, 

                                                                                                             Adriana Elena Dăian  



 

 
NR. 12958/25.03.2022 

 

 

 

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 31.03.2022, ora 14:00. 

 

 

 

 

 

Petrila, 25.03.2022 

 

 

 

Secretar General, 

Adriana Elena Dăian  

 


